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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 14 DE GENER DE 2021 

 
El 14 de gener de 2021, a les 11 hores i 5 minuts, es reuneix 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), del vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS) i amb 
els diputats i diputades amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyors Carles 
Ruiz Novella (PSC-CP), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), 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), senyors Alfredo Vega López (PSC-CP), Rubén Guijarro 
Palma (PSC-CP), senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), senyor Josep Tarín i 
Canales (JUNTS), senyora Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP) i els diputats i diputades 
amb veu però sense vot següents: senyor Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), 
senyors Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier Garcia Albiol (PP) i senyora Lluïsa 
Melgares i Aguirre (TxT).  
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia del Covid 
19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats per garantir les distàncies interpersonals 
disposades per la normativa aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de 
forma presencial, de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, la sessió se celebra a distància i per 
mitjans electrònics.  
 
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-adjunt a la Secretaria 
General, 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) i les diputades 
senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i senyora Laura Pérez Castaño (ECG). 
 
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 17 de desembre de 2020. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció (Exp. núm. 2020/18950). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

pressupost per programes 3r trimestre de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/0014495). 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BP-1432 entre el camí 
del Pla i la connexió amb la BV-1483. TM. Bigues i Riells”, i de la relació de béns 
i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/0004189). 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora del vial d’accés al centre penitenciari de Quatre 
Camins. Antiga BP-5002. TM. Granollers” (Exp. núm. 2017/3229). 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de 
la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. TM. Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/13045). 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Instal·lació de pas de vianants semaforitzat a la ctra. BV-
2005 Pk 0+850. TM. Sant Vicenç dels Horts” (Exp. núm. 2018/5779). 

 
8. 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 
Bigues i Riells relatiu a les obres d’Itinerari de vianants a la carretera BP-1432 
entre el Camí del Pla i la connexió amb la BV-1483 al TM de Bigues i Riells (Exp. 
núm. 2017/4189). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, per ampliar els 
recursos del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i Moda, amb codi TX50, i 
del cicle formatiu de grau superior de Patronatge i Moda, amb codi TXE0  que 
imparteix l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar (Exp. núm. 
2020/15467). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2020.- 
Per la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la 
sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2020, es pregunta si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció (Exp. núm. 2020/18950).- 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: 
 
“L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà va presentar un ofici davant del Registre 
electrònic de la Diputació de Barcelona, en data 18 de setembre de 2020, mitjançant el 
qual sol·licita el preceptiu informe previ de la Diputació de Barcelona en l’expedient de 
constitució de l’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la corporació en sentit favorable a la 
dita agrupació. 
 
Vist que la Presidència de la Diputació de Barcelona va acordar delegar en la Junta de 
Govern la competència objecte del present Dictamen, relativa a l’emissió dels informes 
sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats 
o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de 
secretari, tal com consta a l'apartat 3.4.l) de la Refosa núm. 1/2020 sobre 
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nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 
2019. 
 
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta 
corporació en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de 
secretaria-intervenció, que es transcriu a continuació: 
 

“INFORME relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria 
– intervenció. 
 
1. Antecedents 
 
L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà presenta davant del Registre d’entrada de la 
Diputació de Barcelona, en data 18 de setembre de 2020, la sol·licitud de l’informe preceptiu 
per part d’aquesta corporació en l’expedient que s’està tramitant relatiu a la constitució de 
l’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent documentació: 
 

- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, celebrat el 14 
de setembre de 2020, relatiu a l’aprovació inicial de l’agrupació dels municipis de Sant 
Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria 
– intervenció, fent constar la seva aprovació per majoria absoluta del nombre legal de 
membres, que adjunta el text dels estatus de l’agrupació i l’informe de la secretaria-
intervenció.  

- Certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sora, celebrat el 27 de juliol de 2020, 
relatiu a l’aprovació inicial de l’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i 
Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció, fent 
constar la seva aprovació per majoria absoluta del nombre legal de membres, que 
adjunta el text dels estatus de l’agrupació, l’informe de la secretaria-intervenció i la 
memòria de l’alcaldia. 

 
No s’ha donat tràmit a l’expedient amb caràcter immediat atès que als antecedents 
tramesos consta que el lloc de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Sora està 
actualment agrupat per al sosteniment en comú de l’esmentat lloc amb l’Ajuntament 
de Rupit i Pruit (Resolució de la DGAL, d’11 de maig de 2017, DOGC núm. 7371, de 17 
de maig de 2017). En conseqüència, ha estat necessari procedir, per part d’aquesta 
corporació i amb caràcter previ, a aprovar l’informe preceptiu en relació amb la 
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dissolució de l’agrupació dels municipis de Sora i Rupit i Pruit per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 
L’esmentat informe, de caràcter favorable a la dissolució, ha estat aprovat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2020, 
acord núm. 580/2020. 
 
2. Procedència de l’informe previ de la Diputació de Barcelona 
 
L’article 9 del Reial Decret 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, que va 
entrar en vigor el 18 de març de 2018, i que deroga, entre d’altres, el Reial Decret 
1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix que correspon a les 
Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar la constitució de les 
agrupacions de secretaria per al manteniment en comú d’aquest lloc de treball i que el 
procediment podrà iniciar-se amb l’acord de les corporacions locals interessades o d’ofici 
per la Comunitat autònoma, donant audiència a les entitats afectades, i amb l’informe previ 
de la Diputació o ens supramunicipal corresponent. 
 
En el mateix sentit, l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen 
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter 
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la 
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es 
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades o d’ofici, i es requerirà, en ambdós 
casos, un informe previ de les entitats supramunicipals corresponents. 
 
Es constata, doncs, la necessitat d’emetre informe previ a la constitució d’una agrupació 
d’ens locals per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció per part 
d’aquesta corporació. 
 
3. Circumstàncies que concorren per a l’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de 
Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria – 
intervenció 
 
L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la 
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques, per 
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals en què el volum de serveis o recursos 
sigui insuficient per sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc de secretaria.  
 
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten als 
acords plenaris per ells aprovats, als estatuts i als informes dels respectius llocs de 
secretaria-intervenció, s’emmarquen en la conjuntura actual que demana una optimització 
dels recursos humans i materials de les administracions i en definitiva en la dificultat de 
prestar correctament les funcions públiques necessàries de manera individual en cadascun 
dels municipis de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora per manca de recursos i mitjans, així com 
també en la manifestació conforme a la qual no procedeix la dispensa o exempció en la 
prestació de les funcions reservades. 
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L’article 9.1.b) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, estableix quins són els llindars 
d’insuficiència per eximir de l’obligació de mantenir el lloc de secretaria, quant a població i 
pressupost ordinari, xifrant-les en una població inferior a 500 habitants i un pressupost 
ordinari inferior als 250.000,00 euros, circumstàncies ambdues que cal entendre amb 
caràcter acumulatiu. 
 

D’acord amb la informació que consta als servidors corporatius, en resulta que: 
 

- El municipi de Sant Hipòlit de Voltregà té una població de 3.484 habitants a 
01.01.2019 i un pressupost ordinari municipal corresponent a l’exercici 2020 de 
3.757.623 € 

 
- El municipi de Sora té una població de 209 habitants 01.01.2019 i un pressupost 

ordinari municipal corresponent a l’exercici 2020 de 308.080.-€ 
 

De les dades indicades és palès que ambdós ajuntaments superen, com a mínim, un dels 
paràmetres indicats, el de pressupost, i que l’Ajuntament de Sora es trobaria per sota del 
paràmetre de població. Això no obstant, i atenent que els paràmetres són acumulatius, cap 
dels municipis estaria en disposició de demanar l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc 
de treball de secretaria-intervenció. 
 

És criteri reiterat d’aquesta corporació aconsellar la necessitat de mantenir els llocs de 
treball de funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional com a forma 
més idònia de què els ajuntaments disposin de professionals qualificats per a garantir el 
desenvolupament de les funcions públiques necessàries i atendre el correcte funcionament 
administratiu. 
 

Així mateix, en la documentació tramesa consta la proposta dels estatuts que haurà de regir 
l’agrupació de municipis, el contingut de la qual se circumscriu a unes disposicions generals, 
forma d’organització, el règim del personal, els recursos econòmics, el règim jurídic, la seva 
vigència i les causes de modificació i dissolució.  
 

Atesa tota la documentació que ha estat aportada en el si dels respectius expedients 
municipals, es considera que concorren les circumstàncies per a la constitució de 
l’agrupació de municipis, en el benentès que prèviament s’ha d’haver resolt per part de 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya la dissolució 
de l’agrupació dels municipis de Sora i Rupit i Pruit per al sosteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria – intervenció. 
 

4. Inici del procediment de constitució de l’agrupació de municipis per al sosteniment 
en comú del lloc de secretaria-intervenció 
 

D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les quals s’ha fet esment en 
el primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats 
locals interessades o d’ofici.  
 

L’article 114.3 d) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la dissolució 
de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes, requereix el 
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quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 

Tal i com s’ha posat de manifest en l’apartat d’antecedents d’aquest informe, els 
Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i Sora han acreditat aquestes circumstàncies. 
 
5. Conclusions 
 
És competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, l’emissió dels 
informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de 
mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al sosteniment del lloc de 
treball d’intervenció, d’acord amb el que preveu l’apartat 3.4.l), de la Refosa núm. 1/2020 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència de data 16 de 
desembre de 2019, núm. 14600/19 i publicada en el BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
Per tot això, la Secretària delegada que subscriu, amb la conformitat de la Secretària 
General, informa favorablement l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Sant Hipòlit de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció, condicionat a que prèviament s’ha d’haver resolt per part de la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya la dissolució de 
l’agrupació dels municipis de Sora i Rupit i Pruit per al sosteniment en comú del lloc 
de treball de secretaria – intervenció. 
 
No obstant això, la corporació acordarà el que estimi convenient.” 

 
Segon. Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i 
Sora, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.” 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes 3r trimestre de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/0014495).- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, resta assabentada del present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. Els pressupostos de la Diputació de Barcelona són una eina que, a més d’ordenar 

d’una manera eficient els recursos dels quals disposa l’entitat i la finalitat de les 
seves despeses, és un instrument d’administració financera i la base per planificar 
les polítiques de desenvolupament econòmic i social que porta a terme la 
corporació, i les accions i activitats que l’organització realitzarà per aconseguir els 
seus objectius. 
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2. L’assignació dels recursos, de despeses i ingressos, per part de les unitats gestores 

es realitza dins d’una estructura de programes i subprogrames adaptats al contingut 
de les polítiques de despesa de la Diputació de Barcelona que permet una 
assignació clara i transparent dels recursos, delimita els objectius i les metes que es 
pretenen assolir, identifica les activitats i productes que es realitzen i valora el cost 
dels recursos necessaris per aconseguir-los. A més, el pressupost inclou una 
relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, 
al llarg de l’exercici, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada 
subprograma.  

 
3. El Servei de Programació recull trimestralment indicadors, tant pressupostaris com 

d’activitat, de tots els centres gestors de la corporació i elabora un Informe de 
Seguiment que consisteix en una anàlisi de cadascun dels subprogrames 
pressupostaris, no només en termes pressupostaris sinó també en termes d’eficàcia 
i eficiència per poder avaluar el grau de consecució dels objectius. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El pressupost de la Diputació de Barcelona s’estructura d’acord amb l’Ordre 

HAP/419/2014 de 14 de març per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de 
les entitats locals.  

 
2. Les bases d’execució del pressupost de 2020 en la Base 7 sobre Informació als 

òrgans de govern, determina: 
 

“El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i 
amb la periodicitat següent: 
 
- Trimestralment, de l’informe sobre el grau de compliment de les activitats del 

pressupost per programes de la corporació i dels seus organismes autònoms, el 
qual serà tramés també als serveis respectius per al seu coneixement” 

 
L’adopció d’aquesta proposta de dictamen és competència de la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis interns de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, publicat al BOPB en data 19/12/2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Únic. RESTAR assabentada de l’Informe de seguiment del pressupost per 
subprogrames del tercer trimestre de l’any 2020 que s’incorpora a l’expedient.”  
 
Document vinculats 
 
Informe  
 
Signatari  Acte Data signatura 
CPISR-1 C Francisco Javier  Responsable directiu Servei  Signa 22/12/2020 09:21 
Martinez de Morentin López Promotor 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BP-1432 entre el Camí 
del Pla i la connexió amb la BV-1483. TM. Bigues i Riells”, i de la relació de béns i 
drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/0004189).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures 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 d’incentivar la mobilitat de vianants, tant obligada com d’oci i lleure, 
així com la millora de la seguretat viària mitjançant l’ampliació de les amplades 
d’un tram de la carretera BP-1432, entre el Camí del Pla de Bigues i la connexió 
amb la BV-1483, entre el PK 22+400 i el PK 23+800 al municipi de Bigues i Riells, 
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 BP-1432 entre el Camí del Pla i 
la connexió amb la BV-1483. TM. Bigues i Riells ”.  

 

2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució d’un 
milió cent noranta-quatre mil nou-cents vint-i-un euros amb cinquanta-cinc 
cèntims (1.194.921,55 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(250.933,53 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 
1.445.855,08 EUR, així com una partida de valoració d’expropiacions de 
59.750,00 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
de 1.505.605,08 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així, 
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mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el vigent pressupost de 
2020 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 endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 

4. Que 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. 

 

5. Que el 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 9 de 
desembre, d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de 
projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

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

 
7. Que de conformitat amb la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 

del 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 n’és la 
següent: 

 
TM. BIGUES I RIELLS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES AFECTADES 
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5 XXX 
Rústica-Arbres de 

ribera 
15 257 522,81 -- -- -- -- -- SNU 

6 XXX 
Rústica-Arbres de 

ribera 
15 146 886,36 -- -- -- -- -- SNU 

7 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 135 319,44 -- -- -- -- -- SNU 

8 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 2 138,48 -- -- -- -- -- SNU 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS 
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XXX 
XXX 

9 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 133 2.422,40 -- -- -- -- -- SNU 

10 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 132 943,80 -- -- -- -- -- SNU 

11 
SOCIETAT HISTORICO-
CULTURAL DE BIGUES 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 128 790,49 24,00 -- 46,85 -- 90,68 SNU 

13 XXX Rústica-Pineda 4 23 90,25 -- -- -- -- -- SNU 

14 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-Sistemes, 

equipaments 
4 16 407,57 -- -- -- -- -- SUD 

15 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-

Pineda/Sistemes, 
equipaments 

4 13 523,48 -- -- -- -- -- 
SNU/ 
SUD 

16 XXX Rústica-Pineda 4 12 79,81 -- -- -- -- -- SNU 

17 XXX Rústica-Pineda 4 11 2.057,23 7,00 84,42 -- -- 181,84 SNU 

18 XXX Rústica-Pineda 4 10 2.304,68 21,00 232,48 -- -- 479,78 SNU 

20 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-AmetIIer 

secà/Conreu secà 
3 282 866,69 -- -- -- -- -- SNU 

21 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-Sistemes, 

equipaments 
3 281 834,05 -- -- -- -- -- SUD 

22 XXX Rústica-Improductiu 3 204 661,28 -- -- 103,03 155,05 423,96 SNU 

23 XXX Rústica-Pineda 3 63 1.150,31 -- -- -- 7,37 -- SNU 

24 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-AmetIIer 
secà/Conreu secà 

3 62 1.917,23 13,00 -- 57,60 40,43 -- SNU 

30 XXX Urbana-IndustriaI 00190 59  - 12,00 -- 15,76 13,76 62,65 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS / MUTACIONS DEMANIALS i/o 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 

 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2) 
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OCUPACIÓ 
DEFINITIVA 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL  

OCUPACIÓ 
TEMPORAL/ 

AUTORITZACIÓ/
CONCESSIÓ 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 
comunicació de 
domini públic 

15 9049 30,58 -- SNU 
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DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 

 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2) 

DADES 
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OCUPACIÓ 
DEFINITIVA 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL  

OCUPACIÓ 
TEMPORAL/ 

AUTORITZACIÓ/
CONCESSIÓ 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

2 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
Rústica-Hidrografia 

naturaI 
15 9034  20,88 SNU 

12 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 
comunicació de 

domini púbic 
4 9005 145,90 -- SNU 

19 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
Rústica-Hidrografia 

naturaI 
3 9007  21,18 SNU 

26 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Urbana-SòI sense 

edificar 
37614 02 432,28 247,38 SNU 

27 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 
comunicació de 
domini públic 

4 9002 34,32 18,90 SNU 

28 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 
comunicació de 
 domini púbIic 

--- --- 160,23 -- SNU 

29 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS ----- --- --- 511,98 -- SNU 

31 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS ----- --- --- 242,25  -- SNU 

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

determinats terrenys de propietat privada i pública, inclosos a la relació de béns i 
drets afectats.  

 
9. 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, inicialment, amb la posada a disposició i 
autoritzacions dels terrenys de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i 
la recepció definitiva de l’obra, per a les ocupacions definitives s’haurà de tramitar 
la corresponent mutació demanial i/o cessions necessàries mitjançant conveni 
interadministratiu amb aquesta corporació. Talment, és procedent que per part 
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i 
s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 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.  

 
10. 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 
15 dies hàbils els interessats puguin formular davant d’aquesta Diputació 
al·legacions sobre la procedència de l’ocupació o disposició dels béns i drets i del 
seu estat material o legal, o la correcció de possibles errors que s’hagin produït en 
la confecció de la relació. 

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

posterior de la tramitació del corresponent expedient d’expropiació forçosa, 
s’aportés davant d’aquesta Diputació documentació addicional acreditativa de 
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canvis en la titularitat vigent segons el Registre de la Propietat, i que contradiguin 
l’atribució inicial de la mateixa, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així 
mateix, per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions 
econòmiques derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar 
prèviament i en el seu moment, l’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. 

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

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
13. 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 pels Ajuntaments corresponents abans que Diputació de Barcelona 
adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
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'article 
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 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 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la 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 es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposen els articles 15 i 17 a 19 de la Llei d’expropiació forçosa, de 
16 de desembre de 1954, i els articles 15, 16, 17 i 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 i 17.2, així com l’article 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. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
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En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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 BP-1432 entre el camí del Pla i la connexió amb la BV-1483. TM. Bigues 
i Riells”, amb un pressupost d’execució d’un milió cent noranta-quatre mil nou-
cents vint-i-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (1.194.921,55 EUR), IVA exclòs. 
Que aplicant el 21 % de l’IVA (250.933,53 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució 
total de 1.445.855,08 EUR, així com una partida de valoració d’expropiacions de 
59.750,00 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
1.505.605,08 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut i no ha estat 
previst en el pressupost de 2020 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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
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, pel citat projecte, situat al terme municipal de Bigues i Riells, 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 Bigues i Riells, 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. 

 
  

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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5 XXX 
Rústica-Arbres de 

ribera 
15 257 522,81 -- -- -- -- -- SNU 

6 XXX 
Rústica-Arbres de 

ribera 
15 146 886,36 -- -- -- -- -- SNU 

7 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 135 319,44 -- -- -- -- -- SNU 

8 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 2 138,48 -- -- -- -- -- SNU 

9 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 133 2.422,40 -- -- -- -- -- SNU 

10 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 132 943,80 -- -- -- -- -- SNU 

11 
SOCIETAT HISTORICO-
CULTURAL DE BIGUES 

Rústica-Arbres de 
ribera 

15 128 790,49 24,00 -- 46,85 -- 90,68 SNU 

13 XXX Rústica-Pineda 4 23 90,25 -- -- -- -- -- SNU 

14 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-Sistemes, 

equipaments 
4 16 407,57 -- -- -- -- -- SUD 

15 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-

Pineda/Sistemes, 
equipaments 

4 13 523,48 -- -- -- -- -- 
SNU/ 
SUD 

16 XXX Rústica-Pineda 4 12 79,81 -- -- -- -- -- SNU 

17 XXX Rústica-Pineda 4 11 2.057,23 7,00 84,42 -- -- 181,84 SNU 

18 XXX Rústica-Pineda 4 10 2.304,68 21,00 232,48 -- -- 479,78 SNU 

20 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-AmetIIer 

secà/Conreu  secà 
3 282 866,69 -- -- -- -- -- SNU 

21 BCN BUSINESS PARK, SL 
Rústica-Sistemes, 

equipaments 
3 281 834,05 -- -- -- -- -- SUD 

22 XXX Rústica-Improductiu 3 204 661,28 -- -- 103,03 155,05 423,96 SNU 

23 XXX Rústica-Pineda 3 63 1.150,31 -- -- -- 7,37 -- SNU 

24 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-AmetIIer 
secà/Conreu  secà 

3 62 1.917,23 13,00 -- 57,60 40,43 -- SNU 
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30 XXX Urbana-IndustriaI 00190 59  - 12,00 -- 15,76 13,76 62,65 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 

 
SUPERFÍCIES AFECTADES 

(m2) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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OCUPACIÓ 
DEFINITIVA 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL  

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

AUTORITZACIÓ/
CONCESSIÓ 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 
comunicació de 
domini púbIic 

15 9049 30,58 -- SNU 

2 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
Rústica-Via de 

comunicació de domini 
púbIic 

15 9034  20,88 SNU 

12 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 
comunicació de 

domini púbic 
4 9005 145,90 -- SNU 

19 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
Rústica-Hidrografia 

naturaI 
3 9007  21,18 SNU 

26 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Urbana-SòI sense 

edificar 
37614 02 432,28 247,38 SNU 

27 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 
comunicació de 
domini púbIic 

4 9002 34,32 18,90 SNU 

28 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 
Rústica-Via de 

comunicació de domini 
púbIic 

--- --- 160,23 -- SNU 

29 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS ----- --- --- 511,98 -- SNU 

31 AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS ----- --- --- 242,25  -- SNU 

 
Si en qualsevol moment posterior a la tramitació i en ordre a la corresponent 
expropiació forçosa dels terrenys afectats segons el projecte, 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 de relació de béns i drets afectats 
sotmesa a informació pública, es dictarà la resolució que sigui procedent. Així mateix, 
per al reconeixement al dret a la percepció de les indemnitzacions econòmiques 
derivades que s’acordin en aquest procediment s’haurà d’aportar prèviament i en el 
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seu moment, l’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 el contingut dels acords a tots els titulars i als Ajuntaments que 
figuren a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(4218ede7ddbc8ca58fdc) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ANTONIO GIL (R:  B66598863)               24/11/2020, 23:46 
  
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)  25/11/2020, 10:48 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos  26/11/2020, 15:04 

 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora del vial d’accés al centre penitenciari de Quatre 
Camins. Antiga BP-5002. TM. Granollers” (Exp. núm. 2017/3229).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures 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 viaria al tram de la carretera 

BP-5002a, concretament a la zona del pont sobre les vies de tren d’ADIF i els 
seus accessos, 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 vial d’accés al centre penitenciari de 
Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM. Granollers”.   

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

cent vint-i-quatre mil set-cents euros amb noranta-tres cèntims (124.700,93 
EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (26.187,20 EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 150.888,13 EUR. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així, mateix informem que el pressupost no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2020 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 endavant ROAS), en quant al 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que 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 
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les obres de construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
5. Que el 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 9 de 
desembre, d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de 
projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

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

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

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
8. Que per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació temporal de 

determinats terrenys públics de naturalesa demanial, inclosos a la relació de béns 
i drets de domini públic afectats a l’execució de les obres, i atès que regeix sobre 
aquest béns els principis d’inembargabilitat, inalienabilitat i imprescriptibilitat, als 
efectes escaients.  

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS DEMANIALS AFECTATS 

 
TM. GRANOLLERS  
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 
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 OCUPACIÓ 

DEFINITIVA 
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL/ 

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 Generalitat de Catalunya 
Rústica/Via 
de domini 

públic 
14 9003 0,00 105,00 SNU 

 
9. Que atenen als principis de cooperació entre AAPP contemplat en l’article 140 i ss 

de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i mitjançant el 
procediment administratiu corresponent, els tràmits administratius relatius a la 
sol·licituds de l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a les ocupacions 
temporals necessàries per a l’execució de les obres, es durà a terme inicialment 
amb la posada a disposició i autoritzacions dels terreny de domini públic. Que per 
a les ocupacions definitives, i un cop realitzats els amidaments definitius i la 
recepció definitiva de l’obra, s’haurà de tramitar la corresponent mutació demanial 
i/o cessions definitives necessàries mitjançant conveni interadministratiu amb 
aquesta corporació, als efectes escaients. Talment, és procedent que per part 
d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte d’obres de referència, i 
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s’efectuï el preceptiu tràmit de la informació pública 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.  

 
10. Que atès que sobre els béns demanials es pot autoritzar l’ús privatiu quan 

existeixin actes d’afectació, de conformitat amb l’article 84 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i del mateix text legal 
de caràcter bàsic, els articles 85, 86, 91 i 92. Talment, en virtut del Decret 
legislatiu 1/2002, 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
patrimonial de la Generalitat de Catalunya, en el sentit del seu article 9 pel qual 
determina que els béns demanials de la Generalitat es poden afectar al domini 
públic d’altres administracions públiques per ésser destinats a un ús o servei 
públic de llur competència, i que aquesta afecció no altera la titularitat del béns o 
drets ni llur caràcter demanial i impliquen l’exercici de les facultats corresponents a 
la gestió, la defensa, el manteniment i el millorament dels béns i drets afectats. 

 
Fonaments de dret 
 
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'article 
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 235.2.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 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 es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, en quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 del ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, 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 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 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
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En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la 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 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. 
 

En virtut del que disposa l’article 140 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre del 
règim jurídic del sector públic quant als principis generals de les relacions 
interadministratives. 
 

En virtut del que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques, quant a la utilització dels béns i drets de domini públic i els 
seus títols habilitants. 
 

En virtut del Decret legislatiu 1/2002, 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei patrimonial de la Generalitat de Catalunya. 
 

Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 

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

 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Millora del vial d’accés al 
centre penitenciari de Quatre Camins. Antiga BP-5002. TM. Granollers” amb un 
pressupost d’execució de cent vint-i-quatre mil set-cents euros amb noranta-tres 
cèntims (124.700,93 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(26.187,20 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 150.888,13 EUR. Així 
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mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost 
de 2020 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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
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. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Granollers i la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(84c634e0911178753aa5) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 ALBERTO MAS (R: B65579187)  08/10/2020, 10:08 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Josep Palau Pascual (TCAT)  20/10/2020, 14:39 
Cap del Servei/Oficina  CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos   22/10/2020, 08:57 

 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques de 
la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. TM. Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/13045).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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 la seguretat viària optimitzant el funcionament de les 

cruïlles i la coordinació dels semàfors de tot el tram de la travessera BV- 2002 (del 
PK 0+000 al PK 2+000), i amb una sèrie d’actuacions que comporten modificacions 
puntuals en superfície com adaptacions per a nous carrils bicicletes previstos, 
ampliació de plataformes associades a passos de vianants, i prolongacions o 
eliminacions de mitjanes, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local 
adscrita a la Gerència de Serveis d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del 
Projecte constructiu “Coordinació i millora de les instal·lacions semafòriques 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. TM. Sant Vicenç dels 
Horts”. 

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

nou mil dos-cents seixanta-quatre euros amb tretze cèntims (409.264,13 EUR), 
IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (85.945,47 EUR), resulta tenir un 
pressupost total de 495.209,60 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. 
Així mateix, informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 
d’aquesta corporació. 

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

Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que 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. 

 
5. Que el 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 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

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

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

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
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'article 
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 235.2.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. 
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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 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la 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 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. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Coordinació i millora de les 
instal·lacions semafòriques de la BV-2002 al seu pas per Sant Vicenç dels Horts. 
TM. Sant Vicenç dels Horts”, amb un pressupost de quatre-cents nou mil dos-
cents seixanta-quatre euros amb tretze cèntims (409.264,13 EUR), IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA (85.945,47 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
495.209,60 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en 
el vigent pressupost de 2020 d’aquesta corporació. 
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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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
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. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(946278647063058ab7b5) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 FELIX BELMAR (R: J64534506) 13/11/2020, 12:46 
Tècnic/a del Servei Promotor Mercè Taberna Torres (TCAT)  03/12/2020, 14:17 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez- 03/12/2020, 18:49 
 contador Escudero 

 
7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Instal·lació de pas de vianants semaforitzat a la ctra. BV-
2005 Pk 0+850. TM. Sant Vicenç dels Horts” (Exp. núm. 2018/5779).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures 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 la seguretat viària amb la instal·lació d’un nou pas de 

vianants semaforitzat i una parada de bus, a la carretera BV-2005 just al PK 0+850, 
per tal de millorar la seguretat dels trajectes dels vianants que actualment creuen la 
carretera en aquest punt i passar cap la calçada central de la carretera l’itinerari de 
l’autobús interurbà que actualment circula pel vial lateral del polígon, l’Oficina 
Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis 
d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu “Instal·lació 
de pas de vianants semaforitzat a la ctra. BV-2005 Pk 0+850. TM. Sant Vicenç 
dels Horts”. 

 
2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost de cent catorze 

mil nou-cents seixanta-un euros amb seixanta cèntims (114.961,60 EUR), IVA 

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
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exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (24.141,94 EUR), resulta tenir un pressupost 
total de 139.103,54 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
informem que no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 d’aquesta 
corporació. 

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

Mobilitat i Seguretat Viària Local, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), en quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
4. Que 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. 

 
5. Que el 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 9 de desembre, 
d’avaluació d’impacte ambiental de plans i programes, així com de projectes. 

 
6. Que és procedent aprovar inicialment el projecte d’obres i dur a terme l’exposició 

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

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

aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 36 ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, 
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'article 
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 235.2.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 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en quant a l’elaboració dels 
projectes i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la 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 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. 
 
Atès l'apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2020, sobre les competències de la Junta de 
Govern, en l’exercici de les competències delegades pel Ple i per la Presidència, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019, publicat en el BOPB de data 19 de desembre de 2019, quant a l’aprovació dels 
projectes d’obres i serveis, quan no estiguin previstos en el pressupost i en tots els 
casos en què legalment el Ple sigui competent per a la ulterior contractació i fins el 
límit del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple. 
 
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment el Projecte constructiu “Instal·lació de pas de 
vianants semaforitzat a la ctra. BV-2005 Pk 0+850. TM. Sant Vicenç dels Horts”, 
amb un pressupost de cent catorze mil nou-cents seixanta-un euros amb seixanta 
cèntims (114.961,60 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(24.141,94 EUR), resulta tenir un pressupost total de 139.103,54 EUR. Així mateix, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2020 
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 (BOPB), al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament corresponent, i al Tauler d’anuncis electrònic de Diputació de Barcelona, 
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període durant el qual es podran formular reclamacions i al·legacions davant d’aquesta 
corporació, Seu electrònica de la corporació https://seuelectronica.diba.cat/. 
L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica  https://seuelectronica.diba.cat/. 
 
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. NOTIFICAR la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.” 
 
Documents vinculats 
 
Projecte(221c91d7b3f3132f9fad) 
 
Perfil  Signatari  Data signatura 
 TORRET REQUENA XAVIER  02/11/2020, 09:45 
 TORRET REQUENA XAVIER   02/11/2020, 09:47 
Tècnic/a del Servei Promotor  Mercè Taberna Torres (TCAT)  03/12/2020, 14:19 
Cap del Servei/Oficina CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez-  03/12/2020, 18:52 
 contador Escudero 
 

8.- 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 Bigues i Riells relatiu a les obres d’Itinerari de vianants a la 
carretera BP-1432 entre el Camí del Pla i la connexió amb la BV-1483 al TM de 
Bigues i Riells (Exp. núm. 2017/4189).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“FETS 
 
1. Actualment la carretera BP-1432, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (en 
endavant GSIVM), i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.  

 
2. La carretera BP-1432, a la que s'adossarà el nou itinerari, connecta les poblacions 

de Sant Feliu de Codines amb La Garriga, travessant els termes municipals de 
Bigues i Riells i l’Ametlla del Vallès. El tram objecte del projecte es troba situat 
entre la sortida del nucli urbà de Bigues, al PK 23+800 i l’enllaç amb la carretera 
BV-1483 que dona accés al nucli de Riells del Fai, al PK 22+375. 

 
3. El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de Bigues i Riells. En aquest tram 

no existeix un espai adequat per als vianants i ciclistes que vulguin desplaçar-se 

https://seuelectronica.diba.cat/
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de forma directa i segura entre els dos nuclis poblacionals per raons de 
desplaçament per mobilitat obligada. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de Oficina Técnica de Planificació i 

Actuacions en Infraestructures, adscrita a la GSIVM, s’ha redactat el document 
tècnic referenciat per un import total de 1.445.855,08 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat 
a la Gerència.  

 
5. L’objectiu principal de l’actuació la seguretat viària de la carretera BP-1432 de 

titularitat de Diputació, millorant les amplades de la carretera per adequar-les a la 
intensitat de vehicles existent i creant un itinerari de vianants, segregat de la via 
principal que garanteixi la seguretat dels vianants i fomenti la mobilitat, tant 
obligada com d'oci i lleure, a peu o en bicicleta, en el tram objecte de l’actuació, 
mitjançant l’execució de les obres de l’“Itinerari de vianants a la carretera BP-1432 
entre el Camí del Pla i la connexió amb la BV-1483 al TM de Bigues i Riells”. 

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

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

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells considerant que les 

obres esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, 
manifesten la seva voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de 
la Diputació, establint mitjançant el present conveni les condicions per tal de 
determinar els àmbits de la respectiva competència de cadascuna de les 
administracions interessades en ordre a l’execució de les obres i a la seva 
conservació i explotació, una vegada hagin estat executades. 

 
8. Es preveu un termini d’execució de les obres del projecte constructiu de dotze 

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

preceptiva Memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del conveni objecte 
del present dictamen, el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el 
compliment de les previsions de l’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic. 

 
10. Es valora l’import de l’actuació en un total de 1.445.855,08 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 1.118.601,17 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació, sent l’import de 279.650,29 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021 i l’import de 838.950,88 EUR amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de 
la Diputació de Barcelona de l’exercici 2022, condicionat a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient; la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Bigues i Riells 
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per un import de 327.253,91 EUR, l’avançarà la Diputació de Barcelona, sent 
l’import de 81.813,48 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació de Barcelona per 
a l’any 2021 i l’import de 245.440,43 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 
G/50100/45301/65001 de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient.  

 
Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Bigues i Riells ha de 
cofinançar la part d’obra que afecta el seu municipi per l’import anteriorment 
indicat, aquesta part l’avançarà prèviament la Diputació de Barcelona amb càrrec 
al seu pressupost i a la finalització de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà 
liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la part que li correspon. L’Ajuntament 
procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a 
l’acabament de les obres, amb la certificació final, per tal que faci l’ingrés en el 
termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la 
mateixa liquidació.  
 

11. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 
Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l'article 191 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per 
tal d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i 
administrativa. 

 
2. Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer 
contempla la possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 

 
3. Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 

 
4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
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5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. 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 3.4.k.3), de la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB 
del 19 de desembre de 2019.  

 
7. De conformitat amb la base 33.9 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la competència per aprovar convenis 
de col·laboració correspondrà a l’òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de 
la quantia d’acord amb la Refosa sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona. Segons l’apartat 3.4.k.3), de l’esmentada 
Refosa núm. 1/2020 en el cas de convenis específics en què es prevegi el 
cofinançament d’una determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el 
llindar econòmic de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar 
per la Diputació amb independència del seu origen. 

 
8. De conformitat amb l’apartat 4.1.4.d) de la referida Refosa núm. 1/2020, el president 

delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals té atribuïda la facultat de 
formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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 Bigues i Riells relatiu a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de l’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BP-1432 ENTRE EL 

CAMÍ DEL PLA I LA CONNEXIÓ AMB LA BV-1483 AL TM DE BIGUES I RIELLS, tot 
això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
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(...) 
 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS 

RELATIU A LES OBRES D’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BP-1432 ENTRE 
EL CAMÍ DEL PLA I LA CONNEXIÓ AMB LA BV-1483. TM BIGUES I RIELLS  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, 
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 
19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i 
Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les 
funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020. 
 
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS, representat per l’lŀlm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Joan Josep Galiano Peralta, i assistit pel Secretari de la corporació, Sr. 
Antonio Jose Hierro Medina.   
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment la carretera BP-1432, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (en endavant 
GSIVM), i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària 
de la xarxa de carreteres locals.  

 
2. La carretera BP-1432, a la que s'adossarà el nou itinerari, connecta les poblacions de 

Sant Feliu de Codines amb La Garriga, travessant els termes municipals de Bigues i 
Riells i l’Ametlla del Vallès. El tram objecte del projecte es troba situat entre la sortida del 
nucli urbà de Bigues, al PK 23+800 i l’enllaç amb la carretera BV-1483 que dona accés al 
nucli de Riells del Fai, al PK 22+375. 

 
3. El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de Bigues i Riells. En aquest tram no 

existeix un espai adequat per als vianants i ciclistes que vulguin desplaçar-se de forma 
directa i segura entre els dos nuclis poblacionals per raons de desplaçament per mobilitat 
obligada. 

 
4. Per tal de solucionar aquesta situació, des de Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuacions en Infraestructures, adscrita a la GSIVM, s’ha redactat el document tècnic 
referenciat per un import total de 1.445.855,08 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a la 
Gerència.  

 
5. L’objectiu principal de l’actuació és la seguretat viària de la carretera BP-1432 de 

titularitat de Diputació, millorant les amplades de la carretera per adequar-les a la 
intensitat de vehicles existent i creant un itinerari de vianants, segregat de la via principal 
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que garanteixi la seguretat dels vianants i fomenti la mobilitat, tant obligada com d'oci i 
lleure, a peu o en bicicleta, en el tram objecte de l’actuació, mitjançant l’execució de les 
obres de l’“Itinerari de vianants a la carretera BP-1432 entre el Camí del Pla i la connexió 
amb la BV-1483 al TM de Bigues i Riells”. 

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

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

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Bigues i Riells considerant que les obres 

esmentades són d’interès comú per a les referides administracions, manifesten la seva 
voluntat de col·laborar en ordre a la seva execució per part de la Diputació, establint 
mitjançant el present conveni les condicions per tal de determinar els àmbits de la 
respectiva competència de cadascuna de les administracions interessades en ordre a 
l’execució de les obres i a la seva conservació i explotació, una vegada hagin estat 
executades. 

 
8. La 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 d’Infraestructures i Espais Naturals), i l’Ajuntament de Bigues i 
Riells per a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu de 
l’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BP-1432 ENTRE EL CAMÍ DEL PLA I LA 
CONNEXIÓ AMB LA BV-1483 AL TM DE BIGUES I RIELLS, 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 1.445.855,08 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Bigues i Riells.  
 

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: 
 

- Execució de les obres del projecte constructiu l’ITINERARI DE VIANANTS A LA 
CARRETERA BP-1432 ENTRE EL CAMÍ DEL PLA I LA CONNEXIÓ AMB LA BV-1483 
AL TM DE BIGUES I RIELLS, redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total d’1.445.855,08 EUR (IVA inclòs), dels quals 
1.118.601,17 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la 
Diputació, sent l’import de 279.650,29 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona 
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de l’exercici 2021 i l’import de 838.950,88 EUR amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de 
l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient; la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Bigues i Riells per un import de 327.253,91 EUR, l’avançarà 
la Diputació de Barcelona, sent l’import de 81.813,48 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 de l’exercici de despeses de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2021 i l’import de 245.440,43 EUR amb càrrec a l’aplicació 
pressupostaria G/50100/45301/65001 de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de 
crèdit hàbil i suficient.  
 

La part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Bigues i Riells l’avançarà la 
Diputació de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització 
de les obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que 
ingressi la part que li correspon, 

 

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

 

- la contractació d’aquestes obres, 
 

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

 

Un cop executades les obres la Diputació de Barcelona s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements:  
 

- Bases i paviments de l’itinerari integrats a la plataforma de la carretera i ubicats en sòl no 
urbanitzable. 

- Baranes i tanques de l’itinerari ubicades en sòl no urbanitzable. 
- Calçada i drenatge de la carretera 
- Contencions de vehicles i senyalització horitzontal i vertical fixa. 
 

Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Bigues i Riells 
 

L’Ajuntament de Bigues i Riells es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 327.253,91 EUR. 
 

En cas de produir-se una baixa en el procés de licitació del contracte de les obres, el seu 
import anirà a minvar a l’aportació de l’Ajuntament de Bigues i Riells. En tot cas, 
l’Ajuntament haurà d’aportar com a mínim el 10 % de la part que li corresponia inicialment.  
 

No obstant l’anterior, quedarà com a romanent fins l’acabament de les obres, entenent-se 
com a tal la Certificació Final d’Obra, per tal que, si fos necessari, cobreixi les possibles 
desviacions sobrevingudes durant l’execució de les obres. 
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L’Ajuntament de Bigues i Riells procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui 
com a aportació al finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació 
corresponent, a l’acabament de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés 
en el termini d’un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la 
mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells cedirà a la Diputació de Barcelona els terrenys de titularitat 
privada i pública situats en sòl urbà i urbanitzable, i que resultin afectats d’expropiació 
forçosa i/o ocupació temporal per l’execució de les obres segons la relació de béns afectats 
del projecte constructiu. 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Bigues i Riells, com a beneficiari principal de les obres, conservarà tots els 
elements d’urbanització que estiguin en sòl urbà dins del seu terme municipal. Es detalla a 
continuació una relació d’aquests elements: 
 
- Bases i paviments de l’itinerari 
- Baranes de protecció dels vianants ubicades en sòl urbà 

 
També conservarà els següents elements dins del seu terme municipal: 

 
- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Enjardinament i mobiliari urbà 

 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Responsabilitat patrimonial i desviaments econòmics  
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres serà validat i assumit 
per cada administració d’acord a l’àmbit de titularitat, amb l’acceptació prèvia per part de la 
Direcció de les obres. 
 
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 dels elements de les obres dels quals n’assumeixen, 
respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors pactes.   
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
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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 l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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Desè.- Comissió de seguiment 
 

La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament. 
 
La comissió de seguiment tindrà per funció acordar les especificacions necessàries per al 
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni i s’encarregarà de la 
vigilància i control de l’execució de les obligacions regulades en el present conveni.  
 
Onzè.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb la naturalesa administrativa del present conveni, són competents per resoldre 
en darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, en la data que 
s’assenyala 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Bigues i Riells: Joan Josep Galiano Peralta Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Antonio José Hierro Medina, Secretari de la corporació; Per la Diputació de 
Barcelona: Pere Pons Vendrell, President delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea d’Infraestructures 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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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Educació, per ampliar els recursos del cicle formatiu de grau mitjà de 
Confecció i Moda, amb codi TX50, i del cicle formatiu de grau superior de 
Patronatge i Moda, amb codi TXE0 que imparteix l’Institut Lluís Domènech i 
Montaner, de Canet de Mar (Exp. núm. 2020/15467).- 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. La societat requereix una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les 

necessitats socioeconòmiques de cada moment i cada territori. Per això, cal 
desenvolupar una oferta formativa que permeti a les persones l’assoliment de 
competències professionals que el sistema productiu demanda. 

 
2. La indústria tèxtil s’enfronta a nous reptes, la innovació, la intel·ligència tècnica i les 

habilitats pràctiques. Per al desenvolupament d’aquest sector industrial és 
imprescindible la continuïtat i el reforçament d’oferta formativa, ja que actualment no 
disposa de suficient personal amb els perfils professionals escaients.  

 
3. L’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, no disposa dels espais 

necessaris i adequats per impartir l’ensenyament-aprenentatge corresponent al 
cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i Moda, amb codi TX50, i el cicle formatiu 
de grau superior de Patronatge i Moda, amb codi TXE0. 

  
4. La Diputació de Barcelona és titular de la finca en la qual es va ubicar 

originàriament l’Escola de Teixits de Canet de Mar al centre urbà del municipi de 
Canet de Mar. L’esmentada Escola la va fundar la Mancomunitat de Catalunya el 
1922, i el 1978 esdevingué Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de 
Punt adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
5. El 5 d’octubre de 2007, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar 

i de Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa, integrada a la Fundació Eurecat 
el 2015, signen un conveni específic per a transformar aquesta escola universitària 
en Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (en endavant, CRTTT). 

 
6. La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Educació, vol donar 

un nou impuls al CRTTT i continuar donant suport a altres administracions, 
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especialment en l’àmbit local, per a la consecució de finalitats d’interès comú i 
l’aprofitament dels recursos públics. 

 
7. Els processos d’ensenyament-aprenentatge i de formació dels alumnes, i les 

activitats d’innovació de la pràctica educativa dels cicles objecte d’aquest conveni, 
es venen impartint a les instal·lacions de CRTTT, des del 19 de juny de 2014, quan 
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya signen un conveni de 
col·laboració amb aquest objecte. 

 
8. En el mateix sentit, la Generalitat de Catalunya, que mitjançant el Departament 

d’Educació, és titular de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, considera necessària 
aquesta col·laboració per a la formació global de l’alumnat matriculat en els cicles 
formatius objecte d’aquest conveni. 

 

9. A les portes del curs acadèmic 2020-2021 s’inicien doncs els tràmits per 
materialitzar la col·laboració entre ambdues parts essent necessari, d’una banda, 
disposar de la matrícula tancada de l’alumnat que ha de cursar el programa en els 
itineraris esmentats, i d’altra banda, de la supervisió i validació de la minuta de 
conveni per part dels serveis jurídics del Departament d’Educació, que ha dilatat el 
procés fins a la data actual. 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, proposa en el seu 
article 144 les tècniques per donar compliment al principi de cooperació entre 
Administracions Públiques, descrivint en l’apartat g), com a una d’aquestes 
tècniques, les actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els canvis 
de titularitat i la cessió de béns, previstes en la legislació patrimonial. 

 

2. L’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 110 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, que estableixen els requisits i contingut del 
conveni que ha de regir aquesta col·laboració. 

 

3. L’article 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
estableix que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa, la qual consta a 
l’expedient, que analitza la necessitat i oportunitat d’aquest conveni, del seu 
impacte econòmic, el seu caràcter no contractual així com del compliment de les 
previsions de la Llei citada. 

 

4. La base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona 
per a l’exercici 2020 regula els requisits per a l’aprovació i formalització de convenis 
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i altres entitats públiques i 
privades. 
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5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, per delegació 
de la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.4.k) i 3.2.e) de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicada al BOPB de 19 de desembre de 
2019.  

 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR la minuta de conveni de col·laboració entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i la Diputació de 
Barcelona, per ampliar els recursos del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i 
Moda, amb codi TX50, i del cicle formatiu de grau superior de Patronatge i Moda, amb 
codi TXE0 que imparteix l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, 
d’acord amb el text literal que es transcriu a continuació: 
 

“Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i Diputació de Barcelona, per ampliar els 
recursos del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i Moda, amb codi TX50, i del 
cicle formatiu de grau superior de Patronatge i Moda, amb codi TXE0 que imparteix 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar 
 
Intervenen: 
 
Pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el senyor Joan-Lluís 
Espinós Espinós, director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de 
Règim Especial, nomenat pel Decret 75/2018, de 7 de juny, (DOGC núm. 7639, d’11 de 
juny de 2018), i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de 
delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC 
núm. 5930, de 28 de juliol de 2011). 
 
Per la Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B, el senyor Alfredo Vega López, 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, legitimat de conformitat amb 
el que estableixen els apartats 4.1.4.d de la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), i assistit per la 
secretària delegada, la senyora Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de la delegació de les 
funcions de Secretaria (mandat 2019/2023), aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
2446/20, de 13 de març (publicada al BOPB de 16 de març de 2020).   
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
suficient per formalitzar aquest acte i 
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Manifesten: 
 
a) La societat requereix una resposta de professionalització dinàmica i ajustada a les 

necessitats socioeconòmiques de cada moment i cada territori. Per això, cal 
desenvolupar una oferta formativa que permeti a les persones l’assoliment de 
competències professionals que el sistema productiu demanda. 

 
b) La indústria tèxtil s’enfronta a nous reptes, la innovació, la intel·ligència tècnica i les 

habilitats pràctiques. Per al desenvolupament d’aquest sector industrial és 
imprescindible la continuïtat i el reforçament d’oferta formativa, ja que actualment no 
disposa de suficient personal amb els perfils professionals escaients.  

 
c) L’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar, no disposa dels espais 

necessaris i adequats per impartir l’ensenyament-aprenentatge corresponent al cicle 
formatiu de grau mitjà de Confecció i Moda, amb codi TX50, i el cicle formatiu de grau 
superior de Patronatge i Moda, amb codi TXE0. 

 
d) La Diputació de Barcelona és titular de la finca en la qual es va ubicar originàriament 

l’Escola de Teixits de Canet de Mar al centre urbà del municipi de Canet de Mar. 
L’esmentada Escola la va fundar la Mancomunitat de Catalunya el 1922, i el 1978 
esdevingué Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits de Punt adscrita a la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
e) El 5 d’octubre de 2007, la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i 

de Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa, integrada a la Fundació Eurecat el 
2015, signen un conveni específic per a transformar aquesta escola universitària en 
Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (en endavant, CRTTT). 

 
f) La Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis d’Educació, vol donar 

un nou impuls al CRTTT i continuar donant suport a altres administracions, 
especialment en l’àmbit local, per a la consecució de finalitats d’interès comú i 
l’aprofitament dels recursos públics. 

 
g) Els processos d’ensenyament-aprenentatge i de formació dels alumnes, i les activitats 

d’innovació de la pràctica educativa dels cicles objecte d’aquest conveni, referenciats 
a l’Annex 1, es venen impartint a les instal·lacions de CRTTT, des del 19 de juny de 
2014, quan la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya signen un conveni 
de col·laboració amb aquest objecte.  

 
h) La Generalitat de Catalunya, que mitjançant el Departament d’Educació, és titular de 

l’Institut Lluís Domènech i Montaner, considera necessària aquesta col·laboració per a 
la formació global de l’alumnat matriculat en els cicles formatius objecte d’aquest 
conveni. 

 
i) Que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que el Govern, amb la 

participació dels agents socials i econòmics i les administracions locals, ha de 
programar una oferta d’estudis de formació professional inicial integrada en el sistema 
educatiu i que ha de respondre a una visió global, adaptada a les necessitats del 
territori i del mercat de treball. 
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L’article 62, de la mateixa Llei, determina que els currículums dels ensenyaments de 
formació professional inicial han d’atendre la innovació, les necessitats educatives 
dels sectors econòmics, les iniciatives de sectors nous i els mercats emergents. 
 

j) La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificacions professionals, crea un 
marc orientat a l'aplicació del model de formació professional a Catalunya com a 
element estratègic per a millorar el nivell de qualificació professional de les persones, 
per a incrementar-ne l'ocupabilitat i per a impulsar la competitivitat de les empreses. 

 
k) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, proposa en el seu 

article 144 les tècniques per donar compliment al principi de cooperació entre 
Administracions Públiques, descrivint en l’apartat g), com a una d’aquestes tècniques, 
les actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els canvis de titularitat i 
la cessió de béns, previstes en la legislació patrimonial. 
 

D’acord amb el que s’ha exposat i en el marc del que disposen, en referència als 
convenis de col·laboració que subscriuen les administracions públiques, els articles 108 
a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, amb l’objectiu principal de fomentar la formació 
professional inicial i apropar l’oferta formativa a les necessitats de les persones 
treballadores, les parts signatàries, 
 
Acorden: 
 
Clàusula primera. Objecte del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és organitzar i regular l’ús per part de l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner, amb codi de centre 08045641, dels espais, equipaments i 
maquinària del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (CRTTT), que 
cedeix Diputació de Barcelona, relacionats a l’annex 2 d’aquest conveni, i concretar els 
termes de cooperació, perquè el professorat dels cicles vinculats a aquest conveni, 
relacionats en l’annex 1, formi l’alumnat dels esmentats cicles formatius que imparteix 
l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet de Mar. 
 
Clàusula segona. Cessió i usdefruit 
 
a) La Diputació de Barcelona cedeix els espais, instal·lacions, equipaments i maquinària 

del CRTTT, i de la seva titularitat, relacionats a l’annex 2, durant la vigència d’aquest 
conveni. 

 
b) Els espais cedits formen part de l’Edifici Central, inscrit a l’Inventari de Béns de la 

Diputació de Barcelona amb el codi d’actiu F001027 I la naturalesa jurídica de bé de 
domini públic, que determina que l’operació patrimonial de cessió que s’aplica sigui 
l’autorització de l’ús. 

 
c) La cessió dels espais, maquinària i instal·lacions, objecte d’aquest conveni, és 

gratuïta i no suposa cap abonament per part del Departament d’Educació, ni del seu 
institut a l’entitat amb motiu de la cessió. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
d) El professorat i l’alumnat respecta i fa respectar les normes d’ús i de seguretat 

establertes per la Comissió de seguiment. 
 
e) El Departament d’Educació disposa de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i 

patrimonial que dona cobertura als danys ocasionats pel seu alumnat o professorat, i 
de mort o invalidesa per accidents personals del seu alumnat i del seu professorat. 

 
Clàusula tercera. Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
a) Autoritzar que l’alumnat dels cicles formatius relacionats en l’annex 1 d’aquest 

conveni, i el professorat de la família professional Tèxtil, Confecció i Pell de l’Institut 
Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar, faci ús gratuïtament dels espais, 
equipaments i maquinària del CRTTT, cedits per tal d’impartir la formació relacionada 
a l’annex 1 d’aquest conveni. 

 
b) Mantenir l’autorització d’ús fins la finalització del curs escolar que estigui en marxa, en 

el cas de resolució prematura d’aquest conveni. 
 
c) Fer-se càrrec de les despeses del manteniment, seguretat, neteja, higiene i 

facturació, derivada de consums de tots els subministraments de les instal·lacions 
dels espais cedits, objecte d’aquest conveni. 

 
d) Custodiar i vigilar els espais, instal·lacions i maquinària del CRTTT. 
 
e) Mantenir les instal·lacions dels subministraments als espais cedits d’acord a la 

normativa vigent, amb els permisos legals i les inspeccions reglamentàries. 
 
f) Mantenir els espais cedits, de la seva propietat i d’ús permanent del CRTTT, en les 

condicions de seguretat, neteja i higiene, sense perjudici de les operacions de neteja 
que hagi de dur a terme l’alumnat dins el context de l’aprenentatge professional. 

 
g) Oferir servei de consergeria. 
 
h) Facilitar i gestionar visites tècniques d’alumnat i professorat a les dependències i 

instal·lacions del CRTTT. 
 
i) Prestar suport tècnic i assessorament a l’equip docent de la família professional de 

l’Institut i, si escau, donar formació i assessorament a l’alumnat i professorat per a la 
utilització dels equipaments i materials específics, necessaris per portar a terme els 
processos d’ensenyament-aprenentatge. 

 
j) Facilitar a través del CRTTT elements fungibles, digitals i altres materials necessaris i 

específics per a la realització d’activitats d’ensenyament i aprenentatge. 
 
k) Disposar d’un Pla d’Emergència del recinte i dels edificis, i tenir cura de mantenir-lo i 

revisar-lo, així com coordinar-se i cooperar amb l’Institut respecte aquest Pla. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
l) Gestionar una borsa de treball per facilitar la inserció laboral de l’alumnat i també per 

facilitar la promoció laboral d’antics alumnes, amb col·laboració de l’Institut. 
 
Clàusula quarta. Compromisos del Departament d’Educació 
 
El Departament d’Educació es compromet a: 
 
a) Utilitzar l’espai cedit exclusivament per a la docència del cicle formatiu de grau mitjà 

de Confecció i Moda, amb codi TX50, i del cicle formatiu de grau superior de 
Patronatge i Moda, amb codi TXE0 que imparteix l’Institut Lluís Domènech i Montaner 
de Canet de Mar, i dins del calendari i horari establerts per la Comissió de seguiment 
d’aquest conveni. 

 
b) Mantenir a l’Institut l’oferta dels cicles formatius objecte d’aquest conveni, sempre que 

la matrícula d’alumnat es mantingui dins del llindar mínim establert pel Departament 
d’Educació. 

 
c) Fer-se càrrec, a través dels recursos ordinaris de l’Institut i en el marc de l’autonomia 

d’aquest, de les despeses derivades de l’activitat formativa que es desenvolupi en les 
instal·lacions cedides. 

 
d) Mantenir la integritat física i d’ús de l’espai cedit. 
 
e) Dotar a l’Institut amb el professorat necessari de perfil idoni per impartir els cicles 

formatius. 
 
f) Estudiar la possibilitat d’adequar periòdicament els continguts curriculars d’aquests 

cicles formatius a les necessitats canviants del sector. 
 
g) Aportar la maquinària, materials i estris relacionats a l’annex 3 del present conveni.  
 
h) Vetllar per l’aplicació de les mesures de seguretat corresponents i per l’ús conforme 

de l’equipament.  
 
i) Conèixer i assegurar el compliment dels protocols Covid-19 per als alumnes i el 

professorat. 
 
j) Conèixer i respectar el Pla d’Emergència del recinte i dels edificis. 
 
k) Comunicar al President/a de la Comissió, per part de la Direcció de l’Institut, i abans 

de l’inici de cada curs, el nombre d’alumnes matriculats pel curs següent en relació 
amb els cicles vinculats a aquest conveni, i amb la finalitat que Diputació de 
Barcelona pugui fer una correcta previsió d’espais i materials. 

 
Clàusula cinquena. Senyalització i imatge externa 
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a) En l’accés a les instal·lacions hi figuraran els noms següents: “Centre de Recerca i 
Transferència de Tecnologia Tèxtil – Escola de Teixits. Canet de Mar”, amb el logotip 
de la Diputació de Barcelona. 

 
b) Les parts es comprometen a deixar constància de la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona, mitjançant la presència de la marca corporativa de la Diputació de 
Barcelona en un lloc preferencial, d’acord amb les instruccions aprovades per la 
Diputació de Barcelona. 

 
Clàusula sisena. Responsabilitat i Assegurances 
 
a) El Departament d’Educació disposa d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 

patrimonial i civil que cobreix els danys causats a terceres persones pels seus 
empleats i dependents, per acció o omissió durant l’exercici de la seva activitat, així 
com la responsabilitat civil professional. 

 
b) L’alumnat matriculat en centres dependents del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya té una assegurança d'accidents personals que cobreix 
contingències que no estan protegides per l'assegurança escolar, sempre que 
sorgeixin com a conseqüència de la mobilitat de pràctiques. 

 
c) El Departament d’Educació té subscrita una pòlissa d’assegurances de danys 

materials que dona cobertura del contingut dels béns immobles utilitzats amb 
independència del títol que ostenti (propietat, cessió d’ús, arrendament, etc.) i del 
continent quan ostenti el títol de propietari. 

 
d) El Departament d’Educació serà responsable dels danys i perjudicis que puguin 

produir-se en les persones, els béns i les instal·lacions utilitzades sempre que hi hagi 
causa imputable al funcionament i/o a les activitats que s’hi desenvolupen. 

 
e) La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat 

administrativa, civil o penal per les vicissituds que es produeixin en els béns i espais 
cedits sempre i quan la causa sigui imputable a l’activitat que s’hi desenvolupa. 

 
f) La Diputació de Barcelona es compromet a mantenir vigent una pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix els danys que es puguin causar 
durant l’exercici de l’activitat objecte d’aquest conveni, com a conseqüència de l’estat 
de conservació i manteniment de les instal·lacions i mitjans materials.   

 
g) Si la causa dels danys i perjudicis ocasionals a tercers, així com en els béns i els 

espais utilitzats, fos compartida, la responsabilitat es repartirà solidàriament. 
 
h) En el cas que la Diputació s’hagi de fer càrrec de possibles danys o perjudicis, i l’altra 

part en sigui la responsable, aquesta haurà de rescabalar el seu import a la Diputació, 
sens perjudici que pugui reclamar aquest import als causants directes dels danys. 

 
Clàusula setena. Protecció dels menors  
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Les parts es comprometen que el seu personal, propi o extern, que intervingui en 
l’execució d’aquest conveni, compleixi la normativa vigent en matèria de protecció del 
menor, concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la Llei 
orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial 
del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil. 
 
Clàusula vuitena. Protecció de dades de caràcter personal 
 
a) Ambdues parts es comprometen a donar estricte compliment a la normativa 

reguladora de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb el que determina: 
 

1. el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). 

 
2. la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 
 
3. aquella altra normativa reguladora de protecció de dades de caràcter personal que 

sigui d’aplicació durant la vigència d’aquest conveni i que no contradigui, s’oposi o 
sigui incompatible amb el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei orgànica 3/2018. 

 
b) També donaran compliment a les previsions establertes a la Llei orgànica 1/1982, de 

5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge i resta de normativa d’aplicació. 

 
Clàusula novena. Confidencialitat 

 
a) Les parts signatàries i les persones vinculades a elles es comprometen a mantenir la 

confidencialitat del contingut de la documentació, presentada en qualsevol format, 
que s’ha utilitzat arran dels acords d’aquest conveni. 

 
b) La part signatària, a través de les persones que disposin d’aquesta documentació, és 

responsable de la custòdia. 
 
c) Aquesta documentació no es facilita a tercers sense l’autorització escrita de l’entitat 

propietària. 
 
Clàusula desena. Publicitat de l'acord, transparència i bon govern 
 
El Departament d’Educació i la Diputació de Barcelona, d’acord amb els principis de 
transparència i informació públiques, fan públics els acords d’aquest conveni en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència, 
d’acord al que estableix l’article 110.3 de la Llei 26/2010. 
 
Clàusula onzena. Comissió de seguiment 
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a) Constitució de la Comissió de seguiment 
 

Per al seguiment, vigilància i control dels processos i progressos establerts en el 
conveni es constitueix la Comissió de seguiment, integrada per: 
 
1. El/La director/a, o persona en qui delegui, de l’Institut Lluís Domènech i Montaner, 

que en serà el/la president/a. 
 
2. El/la coordinador/a territorial d’FP dels Serveis Territorials als quals està adscrit 

l’institut. 
 
3. Un/a tècnic/a de la Gerència de Serveis d’Educació, de la Diputació de Barcelona, 

preferentment adscrit/a al CRTTT. 
 

b) Funcions de la Comissió de seguiment 
 

1. Establir el règim de funcionament de la Comissió de seguiment, amb vista a donar 
compliment al conveni, resoldre les qüestions sobre la seva interpretació, i 
compliment, fer-ne el seguiment, la vigilància i el control de la seva execució i de 
les obligacions assumides per a cadascuna de les parts, així com establir les 
conseqüències aplicables en el cas del seu incompliment. 

 
2. Conèixer les activitats d’Educació realitzades i fer, si escau, propostes de millora. 
 
3. Promoure la col·laboració entre les dues parts. 
 
4. Establir les condicions d’ús dels espais, instal·lacions o equipaments. En aquest 

sentit, i abans de l’inici de cada curs escolar, la Direcció de l’Institut facilitarà al 
President/a de la Comissió, les dades de matriculació als cicles objecte d’aquest 
conveni, per poder determinar la correcte previsió d’espais i equipaments 
necessaris per impartir els ensenyaments dels esmentats cicles al llarg el curs. 

 
5. Promoure i controlar les activitats dins del marc d’aquest conveni i mantenir els 

seus estàndards de qualitat i resultats. 
 
6. Resoldre dubtes sobre la interpretació o la modificació d'aquest Conveni i controlar 

el seu desenvolupament amb regularitat. 
 
7. Fer una valoració global del conveni, amb preferència un mes abans de la data 

prevista de finalització del mateix. 
 
8. Proporcionar les mesures de seguretat, organització, tecnològiques i físiques 

adequades perquè només el personal autoritzat pugui accedir a informació 
confidencial. 
 

c) Reunions de la Comissió de seguiment 
 

1. La comissió es reuneix almenys un cop cada curs per coordinar les actuacions i 
fer-ne el seguiment. 
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2. Els acords presos en la reunió de la Comissió de seguiment, i aquelles 

observacions que es considerin, s’han de registrar en acta, que és lliurada als 
membres de la Comissió de seguiment. 

 
Clàusula dotzena. Igualtat 
 
Les parts signants estan compromeses amb la Igualtat i la no discriminació, garantint 
l'accés de les dones i els homes a la formació professional, podent establir accions 
positives específiques que corregeixin les situacions en què un sexe o un altre estigui 
poc representat, en determinades especialitats, i duent a terme accions d'orientació 
professional no sexista. 
 
Clàusula tretzena. Ampliació de la cooperació 
 
Les parts signatàries poden acordar ampliar el contingut d’aquest conveni amb nous 
acords, així com ampliar la cooperació a nous instituts i a nous cicles formatius, 
mitjançant la signatura d’addendes a aquest conveni, que contindran també les 
modificacions corresponents al títol del conveni de col·laboració, de la clàusula primera i 
de l’Annex1, per adequar-lo a les noves circumstàncies derivades de l’ampliació. 
 
Clàusula catorzena. Vigència 
 
a) Aquest conveni serà vigent i produirà efectes des de la data de l’ultima signatura 

electrònica, i serà vigent fins el 31 de d’agost de 2024. 
 
b) No obstant això, es pot continuar amb aquesta col·laboració en cursos posteriors, 

mitjançant la signatura de nous convenis. Les parts signatàries, sempre dins de la 
vigència indicada, poden fer pròrrogues, la suma de les quals no ha de sobrepassar 
els quatre anys. 

 
Clàusula quinzena. Resolució del conveni 
 
Són causes de resolució: 
 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 
 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar 
al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signants. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, 
la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la 
causa de resolució i el conveni s’entén resolt. La resolució del conveni per aquesta 
causa pot comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst. 
 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
 
e) Per manca d’alumnat matriculat suficient.  
 
f) Per qualsevol altra causa de les generals establertes en la legislació vigent. 

 
Clàusula setzena. Naturalesa i jurisdicció 
 
a) Aquest conveni té naturalesa administrativa, i li és d’aplicació el que s’estableix en el 

capítol II de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en el capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i en el Decret 52/2005, de 5 d’abril, de 
creació i regulació del Registre de convenis de col·laboració i cooperació.  

 
b) Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 

efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes de mutu acord en el si de la 
Comissió de seguiment, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
 
Pel Departament d’Educació Diputació de Barcelona 
 
 
 
 
Director General  

 
 
 
 

President delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut 

 

 
 
 
 

Secretària delegada 
 
Annex 1. Relació d’instituts i cicles formatius vinculats al conveni 

 

Institut Població Codi 
Cicle 

Formatiu 
Codi 
cicle 

Decret/Ordre 

Lluís 
Domènech 
i Montaner 

Canet de 
Mar 

8045641 
CFGM de 
Confecció 
i Moda 

 TX50 
ORDRE ENS/239/2016, de 
5 de setembre 

      
CFGS 
Patronatge 
i Moda 

TXE0 
ORDRE ENS/238/2016, de 
5 de setembre 
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Secretaria General 

 

 

 

 

 
Annex 2. Relació dels espais, maquinària i equipaments cedits per impartir els 
cicles vinculats a aquest conveni 
 
a) ESPAIS 

 

 AULA 105, AULA 107, AULA 203, AULA 204, AULA 205, AULA 206, 
LABORATORI 2, LABORATORI 3 

 
b) MAQUINÀRIA 
 

Laboratori 2 

Quantitat MÀQUINA MARCA MODEL 

4 Tricotoses manuals Gg 8 TRIGAMO Pa-4 

3 Tricotoses manuals Gg 8 HIMAT F/44 

3 Tricotoses manuals Gg 5 HIMAT F/44 

1 Tricotoses manuals Gg 8 Motor HIMAT F/44 

2 Tricotoses manuals Gg 5 Motor HIMAT F/44 

1 Tricotoses manuals Gg 3 Motor HIMAT F/44 

1 Tricotoses manuals Gg 8 Motor EMPISAL 560 

10 Plaques d’iniciació al punt CRTTT --- 

1 Circular gran diàmetre 6 jocs ROMANI --- 

1 Conera de 2 capçals MOTOCONO --- 

1 Planxa a vapor de plat SEKAISA --- 

 

Laboratori 3 

Quantitat MÀQUINA MARCA MODEL 

1 Carro d’estendre 185 cm OTEMAN Delta a02k 

2 Remalladores COMPLETT 25 

1 Remalladora KMF 2HW 

2 Màquines Owerlock  RIMOLDI Orion 

1 Màquina Owerlock PEGASUS M752-13 

1 Màquina de posar botons TREASURE BS300 

1 Màquina de fer traus BROTHER P814601 

2 Màquines Gregues RIMOLDI 459R i 155 

1 Màquina de recobrir puntilla RIMOLDI 63 

1 Màquina de vores de puntada invisible  US 718 

1 
Màquina de recobrir vores de dues 
agulles 

KANSAI Special 

1 Màquina de fals remallat COMPLETT Trio Plus 
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c) EQUIPAMENT 

 
Laboratori 2 

Quantitat CONCEPTE 

16 Cadires plegables amb braç per escriure 

1 Pissarra de guix quadriculada amb rodes 

1 Banc de treball amb un cargol de mecànic 

1 Armari baix amb 8 portes corredores 

 
Laboratori 3 

 

Quantitat CONCEPTE 

16 Tamborets regulables 

1 Prestatgeria baixa per posar els fils de cosir 

1 Armari baix amb 8 portes corredores 

1 Armari baix amb 4 portes corredores 

1 Taula de professor 

 
Aula 105  

Quantitat CONCEPTE 

13 Taules 

5 Taules individuals de color verd 

2 Pissarres VELLEDA 

21 Cadires 

1 Cadira professor 

 
Aula 107 

 

Quantitat CONCEPTE 

1 Taula individual de color verd 

1 Taula de professor de fusta 

19 Tamborets 

1 Cadira 

1 Estanteria de fusta 

2 Pissarres VELLEDA 
 

Aula 203 
 

Quantitat CONCEPTE 

15 Taules 

3 Cadires 

1 Taula de professor de fusta 

1 Estanteria metàl·lica 

1 Estanteria de fusta 
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Aula 204  

Quantitat CONCEPTE 

2 Taules 

1 Taula individual de color verd 

2 Estanteries de fusta 

9 Cadires 

1 Cadira de professor 

1 Ventilador 

 
Aula 205 

 

Quantitat CONCEPTE 

13 Taules 

1 Taula de professor de fusta 

1 Estanteria metàl·lica 

26 Cadires 

3 Cadires plegables amb braç per escriure 

 
Aula 206 

 

Quantitat CONCEPTE 

13 Taules 

1 Taula de professor de fusta 

1 Estanteria de fusta i vidre 

1 Estanteria metàl·lica 

1 Pissarra de guix 

31 Cadires 

1 Carret metàl·lic 

1 Carret de fusta 

1 Plafó separador 

 
 
ANNEX 3 EQUIPAMENT I MAQUINÀRIA TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA ADSCRITS A L’EXECUCIÓ DEL PRESENT CONVENI 

 
a) EQUIPAMENT 

 
 AULA 105 
 

- 20 PC’s alumnes amb programari de - patronatge 
- 1 PC professor 
- 2 Taules digitalitzadores 
- 1 ploter 
- 1 projector 
- 2 altaveus paret 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

- 1 equip interconnexió de tots els PC’s 

 
 AULA 107 
 

- 5 taulells de patronatge 
- 5 màquines de repunt 
- 1 màquina owerlock 
- 1 equip de planxar amb calderí de vapor 
- 1 planxa domèstica 
- 19 tamborets 
- 6 cadires regulables de màquina de cosir 
- 1 màquina domèstica de sobretaula 
- 4 maniquins de taller de confecció 
- 2 penja-robes mòbils (“burros”) 
- 1 mirall 

 
 AULA 203 
 

- 1 PC 
- 1 Projector multimèdia 

 
 AULA 205 
 

- 1 PC 
- 1 Projector multimèdia 

 
 AULA 206 
 

- 18 PC’s alumne amb programari general 
- 1 PC Professor 
- 1 impressora 
- 1 escàner 

 
b) MAQUINARIA 

 
Laboratori 3 

 

Quantitat MÀQUINA  MODEL TIPUS  
núm. sèrie 
màquina 

1 Jack A2 Puntada Recta 17111067642 

2 PFFAF   Puntada Recta 458527 

3 JUKI DDL-8500 Puntada Recta   

4 GLOBAL 33D Puntada Recta   

5 GLOBAL 33D Puntada Recta   

6 GLOBAL 33D Puntada Recta   

7 PFFAF   Puntada Recta   

8 GLOBAL 33D Puntada Recta   
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Quantitat MÀQUINA  MODEL TIPUS  núm. sèrie 
màquina 9 JUKI DDL-8500 Puntada Recta   

10 PFFAF   Puntada Recta   

11 PFFAF   Puntada Recta   

12 MITSUBISHI L52-180 Puntada Recta   

13 JACK A3 Puntada Recta   

14 JACK A2 Puntada Recta 17111067643 

15 SIRUBA 747E Overlock  456868 

16 KINGTEX SH 6000 Series Overlock    

18 BROTHER 
BF4-B511- 
011-5 

Overlock  5598577 

19 ELNA Explore 220 Puntada Recta   

20 MARSEW JP-20U53-DZ Puntada zig-zag 170170118 

25 REBLADORA       

27 BROTHER LS2-B837 TRIPLE ARRASTRE P837302 

28 JACK A2 Puntada recta 18071029097 

33 SIRUBA F007E Recubridora   

34 JACK JK62681-LG triple arrossegament 140176379 

35 ROTONDI   TAULA PLANXA   

  IRON   PLANXA   

36 COMEL   TAULA PLANXA   

  STIROTECNICA   PLANXA 09-17Nª68673 

37 TFIRSAN   TERMOFIXADORA 4122459 

38 COMEL   CALDERA 85520 

 
c) ALTRE EQUIPAMENT 

 

Quantitat CONCEPTE 

1 PISSARRA VELLEDA 

4 TAULER SURO 

5 "BURRO" ROBA 

1 MANIQUÍ TALLA 38 

1 MANIQUÍ TALLA 44 

1 MANIQUÍ TALLA 46 BASE METÀLICA 

1 MANIQUÍ TALLA 52 

1 MANIQUÍ TALLA AMB CAMES 

1 MANIQUÍ TALLA 40 

1 MANIQUÍ TALLA PINTAT 

2 MANIQUINS NEN 

2 MANIQUÍ TÒRAX HOME 

1 MIRALL DE PEU 

1 TAULA DE LLUM 

1 LLIBRERIA PRESTATGE IKEA BLANCA 
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Quantitat CONCEPTE 

2 PRESTATGERIES METÀL·LIQUES IKEA 

2 PLANXES DE CUTXÓ 

1 MÀQUINES DE TALL ALLSTAR AS-100K núm. 13279 ganiveta 55mm 

1 MÀQUINES DE TALL ALLSTAR AS-100K núm. 13297 ganiveta 55mm 

1 PORTÀTIL ASUS P541U núm. H8NXCX01264832H 

1 PROJECTOR CASIO XJ-V2 núm. R-41009768 

1 PERFORADOR PATRONS 

1 MAMPARA 

2 TAULES DE LLUM A4 

22 LLUMS DE MÀQUINES 

2 ALLARGADORS CORRENT 

 

” 
Segon. NOTIFICAR els presents acords a la Generalitat de Catalunya, Departament 
d’Educació. 
 
Tercer. COMUNICAR el present conveni de col·laboració, un cop degudament 
formalitzat, a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon 
govern.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 12 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 


