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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
DEL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2021 

 
L’11 de novembre de 2021, a les 11 hores, es reuneix a la Sala Prat de la Riba de la 
Diputació de Barcelona, en sessió ordinària en primera convocatòria, la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva presidenta, 
senyora Núria Marín Martinez (PSC-CP) i amb l’assistència de la vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), i amb els diputats i diputades 
amb dret a vot que s’esmenten a continuació: senyor Josep Arimany i Manso (JUNTS), 
senyora Pilar Díaz Romero (PSC-CP), senyors Joan Carles Garcia Cañizares 
(JUNTS), Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP) i Rubén Guijarro Palma (PSC-CP), 
senyora Neus Munté i Fernández (JUNTS), i el diputat amb veu però sense vot senyor 
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM). 
 
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), el vicepresident tercer, senyor Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), la 
vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil (PSC-CP), els diputats senyors Pere 
Pons i Vendrell (JUNTS), Carles Ruiz Novella (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo 
(PSC-CP), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Celestino Corbacho Chaves (Cs) i Xavier 
Garcia Albiol (PP), i les diputades senyores Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva 
Maria Menor Cantador (PSC-CP), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP) i Laura Pérez 
Castaño (ECG). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats (modificat 
parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2011), aquesta sessió de la Junta de Govern es realitza a la 
Sala Prat de la Riba (Edifici Can Serra. Rambla Catalunya 126. 08008 Barcelona), 
garantint les mesures de prevenció de la salut i de seguretat, així com les distàncies 
interpersonals de les persones que hi assisteixen, de conformitat amb les indicacions 
de les autoritats sanitàries competents per fer front al brot epidèmic de la pandèmia de 
la COVID-19. 
 
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 28 d’octubre de 2021. 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

la Diputació de Barcelona als ens participats (Exp. núm. 2021/21099). 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment, la revocació parcial, per import de 8.773,63 €, de la subvenció de 
60.000 €, atorgada a Metges del Món per al projecte “Fortalecimiento de los 
gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y la 
implementación de políticas inclusivas en siete municipios del Departamento de 
La Paz, Bolivia” (Exp. núm. 2016/5973). 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 5.499,31 €, de  la subvenció de 
41.082 €, atorgada a SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació 
per al projecte “Promovent el coneixement de sabers del sud per sensibilitzar 
sobre desigualtats i vulneració de drets humans i afavorir la transformació social 
als municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet 
i El Prat de Llobregat” i requerir el reintegrament per import de 1.391,11 €. (Exp. 
núm. 2017/5916). 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 6.215,58 €, de  la subvenció de 
49.881,37 €, atorgada a l’entitat Veterinaris sense Fronteres - VETERMON per al 
projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació política dels col·lectius 
vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en favor del dret a 
l'alimentació” (Exp. núm. 2017/5916). 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Regala’t esport!» 
(Exp. núm. 2021/20706). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
7. BIGUES I RIELLS DEL FAI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 25.599,20 €, a l'Ajuntament 
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de Bigues i Riells del Fai, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018899).  

 
8. CABRILS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 12.495,81 €, a l'Ajuntament de Cabrils, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0019001). 

 
9. CORBERA DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 26.820,22 €, a l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018821).  

 
10. LLIÇÀ D'AMUNT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 34.592,60 €, a l'Ajuntament 
de Lliçà d'Amunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/ 0018809).  

 
11. MONTORNÈS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 13.270,57 €, a l'Ajuntament 
de Montornès del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0019511). 

 
12. TORRE DE CLARAMUNT, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 14.231,13 €, a 
l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les inversions del pressupost 
2021 (Exp. núm. 2021/0018933). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar un vehicle 

com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari de Béns i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà (Exp. núm. 
2021/0019298).  

 
Subdirecció d’Edificació 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

restauració i consolidació dels elements ceràmics que presenten relleu a 
les façanes del Paranimf i de les dues talaies que l’emmarquen, en el 
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Recinte Escola Industrial”, per un pressupost total de 614.797,56 €, IVA inclòs 
(Exp. núm. 2020/0016865). 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

desmuntatge, impermeabilització i reposició de les teules dels dos nivells 
del cimbori de l’edifici Paranimf, al Recinte Escola Industrial”, per un 
pressupost total de 390.668,15 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2021/0003448). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Premià 
de Mar, formalitzat en data 30 d'octubre de 2017, als efectes de l'execució de les 
obres del projecte constructiu per a la Rotonda a la Crta. BV-5024 amb el camí 
del mig i arranjament de la travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar 
(Exp. núm. 2017/4724). 
 

17. 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 
Sant Pere de Torelló, relatiu a les obres del “Projecte constructiu reurbanització 
d’accessos en el PK 9+900 de la carretera BV-5224. TM Sant Pere de Torelló” 
(Exp. núm. 2017/6967). 

 
18. 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 
Rupit i Pruit, relatiu a les obres de l’“Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, 
entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM de Rupit i Pruit” (Exp. núm. 
2019/17313). 

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

del Projecte constructiu “Urbanització d’itineraris de vianants a la carretera BV-
1432 de connexió a l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM Granollers” 
(Exp. núm. 2018/9074). 

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

del Projecte constructiu “Implantació d'una xicana amb un nou pas de vianants a 
la ctra. BV-2415, a l'entorn del cementiri municipal. TM Olèrdola”, i de la relació 
de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/6141).  

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

del Projecte constructiu “Arranjament i millora paisatgística de la rotonda situada 
a la sortida C-32 a Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a 
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l’encreuament amb la carretera BV-5023 TM. Premià de Dalt” (Exp. núm. 
2020/11050). 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, l’aprovació inicial 

del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el 
Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM. Rupit i Pruit”, i de la relació de béns 
i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm.  2019/17313).   

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

del Projecte constructiu “Construcció d’un itinerari de vianants a la BV-2129 entre 
el pki 0+000 i el pkf 1+050. TM Sant Martí Sarroca”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2015/2853). 

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

del Projecte constructiu “Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera 
BV-1435. PK 13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells”, i 
de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 
2018/8841). 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 

d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Itinerari de vianants, 
bicicletes entre la Floresta i Valldoreix a la Carretera BV-1462 i millora de les 
interseccions amb el Camí Antic de Terrassa. TM Sant Cugat del Vallès”, i de la 
relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/7947). 

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

d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Eixamplament i 
millores de revolts a la carretera BV-4342. FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i 
Lluçà”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. 
núm. 2018/13456).  

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

d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Eixamplament i 
millora de la carretera BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al 
PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres”, i de la relació de 
béns i drets afectats (Exp. núm. 2018/11864). 

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

obert harmonitzat, amb varis criteris de valoració. Adjudicació del servei de 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S 
interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, 
anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de 
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). Adjudicació dels 
Lots 1, 5 i 6. (Exp. núm. 2020/7684). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

l’ajustament comptable de les consignacions pressupostàries en fase de retenció 
de crèdit del contracte de serveis per a la Redacció del Pla especial de catàleg 
de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellcir 
- Lot 2. (Exp. núm. 2019/5387). 
 

30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de 
l’acord 261/21, adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 27 de maig de 
2021, en el sentit de reduir la despesa, per import de 75.000 €, de la partida 
G/50300/15100/76280 prevista per a l’anualitat  2022, corresponent al Catàleg 
2021-2023 (Exp. núm. 2020/19078). 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de 2021 (Exp. núm. 2019/0019659). 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el reajustament 

de l’autorització de despesa del recurs “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/509). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una 

addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, formalitzat en data 18 de novembre de 2019, per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis de la província de 
Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021, amb l’objecte d’ampliar l’aportació 
econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’anualitat 2021 prevista al pacte 
quart del conveni (Exp. núm. 2019/15701). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

subvenció, per concessió directa, en el marc de la convocatòria de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, 
per al curs 2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats de les 
Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/0000182). 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2021.- Per 
la senyora presidenta, i en relació amb l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 
ordinària del dia 28 d’octubre de 2021, es pregunta si existeix alguna objecció o 
esmena i, no assenyalant-se’n cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
2.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants 
de la Diputació de Barcelona als ens participats (Exp. núm. 2021/21099).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària celebrada el dia 11 de 
juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la persona titular 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona 
i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
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La Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens, 
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals 
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts o normes que els 
regulen. 
 
La Diputació de Barcelona també té representació en aquells ens i organismes en què 
és sol·licitada expressament la seva presència i la corporació considera que els 
objectius d’una i altra entitat són coincidents i li resulta d’interès participar-hi. 
 
Correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera designació de 
representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el quòrum de la majoria 
simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de Govern en les 
successives designacions. 

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

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

 
En tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a dir, el dia 
abans de la celebració de les eleccions locals de 2023, sense perjudici de continuar en 
funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes d’administració 
ordinària. 

 
La Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el Protocol de 
designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en relació amb 
els ens participats, i la creació del seu Grup de Suport. 

 
El Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència per adoptar 
aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa l’apartat primer I, 
subapartat 4.g) de l’acord núm. 92/19, adoptat en sessió plenària extraordinària de 23 
de juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple en favor de la Junta de 
Govern i la Presidència (BOPB de 26 de juliol de 2019). 
 
A aquest respecte, s’ha de precisar que les designacions de representants en altres 
organismes, en el decurs del mandat 2019-2023, han estat les següents: pel Ple en 
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sessió de 23 de juliol de 2019 (acord núm. 96/19), per la Junta de Govern en sessió de 
26 de setembre de 2019 (acord núm. 344/19), per Decret urgent de la Presidència 
núm. 10582/19, de 30 de setembre –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 
435/19, adoptat en sessió de 10 d’octubre de 2019–, per Decret urgent de la 
Presidència núm. 11029/19, de 8 d’octubre, –ratificat per acord de la Junta de Govern 
núm. 477/19, adoptat en sessió de 31 d’octubre de 2019–, per la Junta de Govern en 
sessió de 10 d’octubre de 2019 (acord núm. 434/19), per la Junta de Govern en sessió 
de 31 d’octubre de 2019 (acord núm. 478/19), per la Junta de Govern en sessió de 28 
de novembre de 2019 (acord núm. 590/19), per la Junta de Govern en sessió de 19 de 
desembre de 2019 (acord núm. 630/19), per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
gener de 2020 (acord núm. 8/20), per la Junta de Govern en sessió de 13 de febrer de 
2020 (acord núm. 37/20), per Decret urgent de la Presidència núm. 2305/20, de 10 de 
març, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 150/20, adoptat en sessió de 30 
d’abril de 2020–, per Decret de la Presidència núm. 2469/20, de 13 de març de 2020, 
per la Junta de Govern en sessió de 30 de juliol de 2020 (acord núm. 326/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 17 de setembre de 2020 (acord núm. 404/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 12 de novembre de 2020 (acord núm. 532/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 26 de novembre de 2020 (acord núm. 581/20), per la 
Junta de Govern en sessió de 28 de gener de 2021 (acord núm. 9/21), per la Junta de 
Govern en sessió d’11 de març de 2021 (acord núm. 54/21), per la Junta de Govern en 
sessió de 25 de març de 2021 (acord núm. 92/21), per la Junta de Govern en sessió 
de 29 d’abril de 2021 (acord núm. 171/2021), per la Junta de Govern en sessió de 27 
de maig de 2021 (acord núm. 246/2021), per Decret urgent de la Presidència núm. 
6627/21, de 18 de juny, –ratificat per acord de la Junta de Govern núm. 346/21, 
adoptat en sessió de 30 de juny de 2021–, per la Junta de Govern en sessió de 30 de 
juny de 2021 (acord núm. 345/21), per la Junta de Govern en sessió de 15 de juliol de 
2021 (acord núm. 417/21) i per la Junta de Govern en sessió de 29 de juliol de 2021 
(acord núm. 457/21). 
 
En data 19 d’octubre de 2021, la Secretaria General de la Diputació de Barcelona ha 
rebut una comunicació procedent de la Direcció General de Política Marítima i Pesca 
Sostenible de la Generalitat de Catalunya en què sol·licita la designació d’una persona 
representant de la corporació en el Ple del Consell Català de Cogestió Marítima, 
creat per la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció marítimes, després de la 
modificació operada per la Llei 5/2017, de 28 de març, i regulat, quant a la seva 
composició organització i funcionament, pel Decret del Govern de la Generalitat de 
Catalunya núm. 321/2021, de 20 de juliol (DOGC núm. 8463 de data 22.7.2021). 
 
Altrament, en data 30 de setembre de 2021, els Srs. Óscar Sierra Gaona i Alfredo 
Vega López van deixar d’ostentar, per renúncia, la condició de diputats de la Diputació 
de Barcelona, raó per la qual és procedent designar nous representants de la 
corporació en els ens participats en què aquests es troben designats. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció, per delegació del Ple, dels 
següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Designar la representació de la Diputació de Barcelona en l’ens i en els 
termes següents: 
 

 Consell Català de Cogestió Marítima (Generalitat de Catalunya) 
 

Es designa com a vocal de la Diputació de Barcelona en el Ple del Consell 
Català de Cogestió Marítima, d’acord amb l’article 4.1.e) del Decret del Govern 
de la Generalitat de Catalunya núm. 321/2021, de 20 de juliol (DOGC núm. 8463 
de data 22.7.2021), el/la qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, la persona 
següent: 

 
- Sra. Abigail Garrido Tinta, diputada delegada de Turisme. 

 
SEGON. Modificar la representació de la Diputació de Barcelona en els ens i en els 
termes següents: 
 

A).- Organisme Autònom Patronat d'Apostes  
 

1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta de Govern de l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes i designar el Sr. Josep Monràs Galindo per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Patronat 
d’Apostes resta de la manera següent: 
 

Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta de 
Govern de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, dels quals almenys un ha 
de ser diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts, són: 
 

1. Sr. David Escudé Rodríguez 
2. Sr. Josep Monràs Galindo  
3. Sr. Pere Pons i Vendrell 
4. Sr. Josep Tarín i Canales 
5. Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque 
6. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
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Segon. D’acord amb l’article 8 i concordants dels Estatuts reguladors, la 
Presidència nata correspon a l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, que delega la 
presidència de la Junta de Govern en favor de l’Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella. 

 
B).- Organisme Autònom Institut del Teatre 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General de l’Institut del 
Teatre i designar el Sr. Josep Monràs Galindo per substituir-lo en aquesta 
representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre resta de la 
manera següent: 

 
Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en la Junta de 
Govern de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputats/ades, d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts, són: 
 

1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo 
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 

 
Segon. En conseqüència amb l’apartat anterior, d’acord amb l’article 11 dels 
Estatuts reguladors de l’ens, constitueixen la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre els vocals següents: 

  
1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo   
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 
7. Director/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
8. Gerent/a Institut del Teatre (vocalia nata) 

 
Tercer. Els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General de l’Institut del Teatre, els quals poden o no tenir la condició de 
diputat/ada i que, juntament amb els designats anteriorment en la Junta de 
Govern, composaran el Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts. 
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Les persones designades són:  
 

− Sr. Josep Monràs Galindo  
− Sra. Carmela Fortuny i Camarena 

 
Conseqüentment, els deu vocals del Consell General són: 
 

1. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident) 
2. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
3. Sr. Joan Francesc Marco Conchillo   
4. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol  
5. Sr. Josep Altayó Morral 
6. Sra. Gemma Sendra Planas 
7. Sr. Josep Monràs Galindo  
8. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
9. Director/a Institut del Teatre (vocalia nata) 
10. Gerent/a Institut del Teatre (vocalia nata) 

 
Quart. D’acord amb l’article 11 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. Sra. 
Núria Marín Martínez, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li 
correspon la presidència de la Junta de Govern i del Consell General. 
  
Cinquè. D’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts reguladors, la 
Vicepresidència, a proposta d’aquesta Presidència, recau en favor del Sr. Joan 
Carles Garcia i Cañizares. 

 
C).- Consorci de Biblioteques de Barcelona  
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
Decret urgent núm. 10582/19, de 30 de setembre de 2019, ratificat per acord de la 
Junta de Govern adoptat en sessió de data 10 d’octubre de 2019 (AJG 435/19), 
com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del 
Consorci de Biblioteques de Barcelona i designar el Sr. Josep Monràs Galindo 
per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona resta de la manera següent: 

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

1. Sr. Ferran Mascarell Canalda 
2. Sr. Josep Monràs Galindo 
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3.  Sr. Jordi Roca Ventura 
4.  Sra. Marta Cano Vers 
5.  Sr. Jordi Font Cardona 
6.  Sra. Mònica Gallardo Montornés 

   
Segon. D'entre les persones assenyalades per al Consell General, els vocals 
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva són: 
 

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

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

D).- Consorci Català pel Desenvolupament Local  
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Óscar Sierra Gaona, efectuada per 
acord de la Junta de Govern en sessió de data 31 d’octubre de 2019 (AJG 478/19), 
com a representant suplent de la Diputació de Barcelona en l’Assemblea General i 
en la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local i 
designar la Sra. Ana María Martínez Martínez per substituir-lo en aquesta 
representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en Consorci Català pel 
Desenvolupament Local resta de la manera següent: 
 

Primer. La vocal representant de la Diputació de Barcelona, i la seva suplent en 
l’Assemblea General del Consorci Català pel Desenvolupament Local - CCDL, 
les quals han de tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels seus 
estatuts, són: 
 

Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador  
Suplent: Sra. Ana María Martínez Martínez 

 
Segon. La vocal representant de la Diputació de Barcelona, i la seva suplent, en 
la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local - CCDL, 
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les quals han de tenir la condició d’electes, d’acord amb l’art. 11 dels seus 
estatuts, són: 
 

Titular: Sra. Eva Maria Menor Cantador  
Suplent: Sra. Ana María Martínez Martínez 
 

E).- Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord del Ple adoptat en sessió de data 23 de juliol de 2019 (AP 96/19), com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General i en la Comissió 
Executiva del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa i designar la Sra. Ana María Martínez Martínez per substituir-lo en 
aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Centre de 
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa resta de la manera següent: 

 
Primer. Els cinc vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, 
els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels 
Estatuts del Consorci, són: 

 
1. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
2. Sra. Ana María Martínez Martínez  
3. Sra. Agnès Petit Estrenjer 
4. Sra. Olga Serra i Luque 
5. Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz 

 
Segon. D’entre els cinc vocals del Consell General, els dos vocals representants 
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci del Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, els quals poden o no tenir la 
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, són: 

 
1. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
2. Sra. Ana María Martínez Martínez 

 
Tercer. D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la 
presidència del Consorci i la dels seus òrgans col·legiats, que delega en favor 
del Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 
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F).- Federació de Municipis de Catalunya     
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 11 de març de 2021 (AJG 
54/21), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
d’Educació (Àrea de cohesió social) de la Federació de Municipis de Catalunya i 
designar el Sr. Josep Monràs Galindo per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Óscar Sierra Gaona, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 27 de maig de 2021 (AJG 
246/21), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) de la Federació de Municipis de 
Catalunya  i designar la Sra. Ana María Martínez Martínez per substituir-lo en 
aquesta representació. 
 
3.- Deixar sense efecte la designació de la Sra. Abigail Garrido Tinta, efectuada 
per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 27 de maig de 2021 
(AJG 246/21), com a representant suplent del Sr. Sierra Gaona en la Comissió de 
Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) de la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
    
4.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Óscar Sierra Gaona, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 
(AJG 344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de 
Seguretat i Protecció Civil (Àrea d’Administració) de la Federació de Municipis de 
Catalunya  i designar el Sr. Rubén Guijarro Palma per substituir-lo en aquesta 
representació. 
 
5.- Determinar, d’acord amb les modificacions realitzades, que la representació de 
la Diputació de Barcelona en la Federació de Municipis de Catalunya resta de la 
manera següent: 

 
Primer.- Els representants d’aquesta corporació en les comissions sectorials 
de la Federació de Municipis de Catalunya per al període 2020-2023 a l’empara 
de les previsions de l’article 16 dels seus estatuts, els quals han de tenir la 
condició de membres electes de la Diputació de Barcelona, són: 

 
 Comissió d’Educació (Àrea de cohesió social) 

Representant: Sr. Josep Monràs Galindo 
 
 Comissió de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 

Representant: Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
 
 Comissió de Funció Pública (Àrea d'administració) 

Representant: Sr. Josep Arimany Manso 
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 Comissió de Seguretat i Protecció Civil (Àrea d’Administració) 
Representant: Sr. Rubén Guijarro Palma 

 
 Comissió de Política Territorial / Urbanisme (Àrea de territori i 

sostenibilitat) 
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 
 

 Comissió d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 
Representant: Sr. Pere Pons Vendrell 

 
 Comissió de Comerç i Turisme (Àrea de promoció econòmica) 

Representant: Sra. Ana María Martínez Martínez 
 
 Comissió de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea de promoció 

econòmica) 
Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 

 
 Comissió d’Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 

Representant: Sra. Eva María Menor Cantador 
 
 Comissió de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a les persones) 

Representants: Sr. Javier Silva Pérez 
                               Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
 
 Comissió d’Esports (Àrea de serveis a les persones) 
      Representant: Sr. David Escudé Rodríguez 
 
 Comissió d’Agenda Digital (Àrea de bon govern) 

Representant: Sr. Josep Arimany Manso 
 

 Comissió de Transparència (Àrea de bon govern)  
Representant: Sr. Josep Arimany Manso 
 

Segon.- Els representants d’aquesta corporació en els consells tècnics 
assessors creats en el si de l’organització de la Federació de Municipis de 
Catalunya per al període 2020-2023, a l’empara de les previsions de l’article 16 
dels seus estatuts, els quals no han de tenir la condició de membres electes de 
la Diputació de Barcelona, són: 

 
 Consell Tècnic Assessor de Benestar Social (Àrea de cohesió social) 
      Representant:   Sra. Teresa Llorens Carbonell 
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 Consell Tècnic Assessor de Sanitat, Salut Pública i Consum (Àrea de 
cohesió social) 
Representants: Sra. Catalina Chamorro Moreno 

                    Sr. Carlos Ruiz Benito 
                    Sra. Alba Llorens Hidalgo 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Educació (Àrea de cohesió social) 
      Representant:   Sra. Teresa Sambola Ferré 
 
 Consell Tècnic Assessor de Funció Pública (Àrea d'administració) 

Representant:   Sra. Nicolasa Pérez Sánchez 
 
 Consell Tècnic Assessor de seguretat i protecció civil (Àrea 

d'administració) 
Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 

                     Sra. Isabel Alonso Fernández 
 

 Consell Tècnic Assessor de Política territorial / Urbanisme (Àrea de 
territori i sostenibilitat) 

        Representants: Sra. Maria Xalabarder Aulet 
                          Sr. Ferran Barba Boada 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Habitatge (Àrea de territori i sostenibilitat) 
Representants: Sr. David Mongil Juarez 

                    Sra. Maria Xalabarder Aulet 
                   Sra. Isabel Ezpeleta García 
 

 Consell Tècnic Assessor de Comerç i Turisme (Àrea de promoció 
econòmica) 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 
 Consell Tècnic Assessor de Desenvolupament Local i del Territori (Àrea 

de promoció econòmica) 
Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 

 
 Consell Tècnic Assessor d'Ocupació (Àrea de promoció econòmica) 
      Representant: Sr. Javier Villamayor Caamaño 
 
 Consell Tècnic Assessor de Cultura, Joventut i Infància (Àrea de serveis a 

les persones) 
            Representants: Sra. Olga López Miguel 

                      Sr. Francesc X. Menéndez Pablo 
                                      Sr. Pere Pastallé Sucarrats 

                                Sra. Teresa Sambola Ferré 
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                                Sra. Núria Lomas Pasqual  
                                Sra. Marta Cano Vers 
 
 Consell Tècnic Assessor d'Esports (Àrea de serveis a les persones) 

            Representant: Sra. Teresa Sambola Ferré 
 
 Consell Tècnic Assessor d'Agenda Digital (Àrea de bon govern) 

            Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 
 
 Consell Tècnic Assessor de Transparència (Àrea de bon govern) 

            Representant: Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller 
 

 Consell Tècnic Assessor d'Interculturalitat/Diversitat (Àrea de progrés i 
desenvolupament) 

            Representant: Sra.Teresa Llorens Carbonell 
 
 Consell Tècnic Assessor de Dona (Àrea de dona) 

                    Representant: Sra. Elena Lledós Monsó 
 

Tercer.- D’acord amb l’art. 20 dels estatuts de la Federació de Municipis de 
Catalunya, la representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General 
de la Federació, és la seva presidenta, l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 

 
G).- Fundació Artur Martorell 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 
(AJG 344/19), com a patró representant de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació Artur Martorell, i designar el Sr. Josep Monràs Galindo per substituir-
lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació Artur Martorell resta 
de la manera següent: 
 

Únic.- El patró representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Artur Martorell, el qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, 
d’acord amb els articles 15.b) i 16 dels seus estatuts, a qui es faculta per atorgar 
els documents públics i privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en 
especial, per comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la 
corporació, és: 
 

- Sr. Josep Monràs Galindo 
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H).- Fundació Maria Aurèlia Capmany 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 
(AJG 344/19), com a patró honorífic representant de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació Maria Aurèlia Capmany, i designar la Sra. Ana María Martínez 
Martínez per substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en la Fundació Maria Aurèlia 
Capmany resta de la manera següent: 
 

Primer. Les dos vocals, en qualitat de Patrones honorífiques, representants de la 
Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació Maria Aurèlia Capmany, 
les quals poden o no tenir la condició de diputats/des, d’acord amb l’article 13 
dels seus estatuts, a les quals es faculta per atorgar els documents públics i 
privats que siguin necessaris per a aquesta finalitat i, en especial, per 
comparèixer i formalitzar l’acceptació del càrrec en nom de la corporació, són: 
 

1. Sra. Ana María Martínez Martínez 
2. Sra. Alba Barnusell Ortuño 

 
Segon. D’acord amb l’art. 19 dels estatuts de la Fundació, les persones 
designades s’integraran també en el Consell Executiu. 

 
I).- Associació Unió Mundial de Mercats Majoristes (WUWN) 
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Óscar Sierra Gaona, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de setembre de 2019 
(AJG 344/19), com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació 
Internacional Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of Wholesale 
Markets (WUWM), i designar la Sra. Ana María Martínez Martínez per substituir-
lo en aquesta representació. 
 
2.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Javier Villamayor Caamaño, 
efectuada per acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de 
setembre de 2019 (AJG 344/19), com a representant suplent de la Diputació de 
Barcelona en l’Associació Internacional Unió Mundial de Mercats Majoristes – 
World Union of Wholesale Markets (WUWM). 
 
3.- Determinar, en conseqüència amb les modificacions efectuades, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en l’Associació Internacional Unió 
Mundial de Mercats Majoristes – World Union of Wholesale Markets (WUWM) 
resta de la manera següent: 
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Únic. La persona que ha de representar la Diputació de Barcelona a l’Associació 
Internacional  Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of Wholesale 
Markets (WUWM), com a vocal a l’òrgan representatiu The Union Membership, la 
qual pot tenir o no la condició de diputat/ada, d’acord amb els arts. II i IV dels 
estatuts d’aquesta entitat internacional, és: 

 
- Sra. Ana María Martínez Martínez 

 
J).- Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  
 
1.- Deixar sense efecte la designació del Sr. Alfredo Vega López, efectuada per 
acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de novembre de 2020 
(AJG 581/20), com a representant de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General i en la Comissió Executiva del Consorci de les Drassanes Reials i 
Museu Marítim de Barcelona i designar el Sr. Jordi Pericàs Torguet per 
substituir-lo en aquesta representació. 
 
2.- Determinar, en conseqüència amb la modificació efectuada, que la 
representació de la Diputació de Barcelona en el Consorci de les Drassanes 
Reials i Museu Marítim de Barcelona resta de la manera següent: 

 
Primer. Els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona en el Consell 
General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, els 
quals poden o no tenir la condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 9 dels 
Estatuts del Consorci, són: 
 

1. Sr. Carles Ruiz Novella 
2. Sr. Francesc Xavier Marcé Carol 
3. Sra. Neus Munté i Fernàndez 
4. Sr. Josep Altayó Morral 
5. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
6. Sr. Jordi Pericàs Torguet  

 
Segon. D’entre els sis vocals del Consell General, els tres vocals representants 
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci de les 
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, els quals poden o no tenir la 
condició de diputat/ada, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, són: 
 

1. Sr. Carles Ruiz Novella 
2. Sra. Neus Munté i Fernàndez 
3. Sr. Jordi Pericàs Torguet  
 

Tercer. D’acord amb l’article 14 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. 
Sra. Núria Marín Martínez, com a presidenta nata del Consorci, delega la 
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Presidència, tant de la Junta de Govern com del Consell General, d’aquest 
Consorci a favor del Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 

 
TERCER. Acordar que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que 
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la 
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o 
que els estatuts ho prevegin altrament. 
 
QUART. Deixar sense efecte les designacions que, en tot o en part, s’oposin a les 
disposades mitjançant els presents acords. 
 
CINQUÈ. Notificar els acords precedents als ens afectats i a totes les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.” 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
3.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment, la revocació parcial, per import de 8.773,63 €, de la subvenció de 
60.000 €, atorgada a Metges del Món per al projecte “Fortalecimiento de los 
gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y la 
implementación de políticas inclusivas en siete municipios del Departamento de 
La Paz, Bolivia” (Exp. núm. 2016/5973).- 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: 

 
“I. ANTECEDENTS 
 
Atès que en el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal d’acomplir els 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social que tenen per 
finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al desenvolupament: projectes de 
cooperació al desenvolupament, accions de promoció dels drets humans en l’àmbit 
internacional i d’educació per al desenvolupament. 
 
En aquest sentit, en data 30 de juny de 2016, la Junta de Govern de la Diputació va 
aprovar, mitjançant acord 265/16, les Bases Reguladores i les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor d’entitats 
dels municipis de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament 2016, que van ser publicades al BOPB en data 18 de juliol de 2016. 
 
En concret, es van aprovar tres convocatòries: la primera, referida a subvencions per a 
donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008373); la segona, relativa a subvencions per a donar suport a accions 
de drets humans en l’àmbit internacional (Codi de la convocatòria: 
201620165120008383); i la tercera, destinada a subvencions per a donar suport a 
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accions d’educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201620165120008393). 
 
En data 24 de novembre de 2016, mitjançant acord núm. 609/16 de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i 
desestimades, així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, 
en resolució de les convocatòries 20120165120008373, 201620165120008383 i 
201620165120008393.    
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008373 per donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament, el projecte “Fortalecimiento de los gobiernos locales promoviendo el 
desarrollo integral, la gobernabilidad y la implementación de políticas inclusivas en 7 
Municipios del Departamento de La Paz, Bolivia” de Metges del Món, va rebre una 
subvenció per un import de 60.000 €. 
 
De conformitat amb el punt 3 de les Bases Específiques de la convocatòria, el període 
d’execució de les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria 
201620165120008373 estava comprès entre l’1 de setembre 2016 i el 31 d’agost de 
2018.  
 
De conformitat amb el punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 50 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar 
en dues fraccions del 25 % de la totalitat de la subvenció una vegada la Diputació de 
Barcelona hages rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada. La primera 
fracció es pagaria contra la recepció de l’esmentada acceptació, i la segona fracció es 
pagaria dins dels primer trimestre del 2017. En conseqüència, en data 16 de febrer de 
2017 es va realitzar el pagament a l’entitat de la primera fracció per valor de 15.000 € 
corresponent al 25 % de l’import total de la subvenció. I en data 20 d’abril de 2017 es 
va realitzar el pagament de la segona fracció per valor de 15.000 €. 
 
Així mateix de conformitat al punt 18 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 40 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, i l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final.  
 
L’informe elaborat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, de data 20 
d’octubre de 2021, indica que l’entitat beneficiària en data 29 de setembre de 2017 va 
presentar una justificació parcial que no arribava al 70 % del primer pagament. En data 
29 de desembre de 2017 va presentar un nova justificació parcial on sí s’arribava al 
70 %, però sense adjuntar originals o còpies compulsades dels justificants de despesa. 
En data 11 d’abril de 2018 es va requerir a l’entitat l’esmena de les incidències 
detectades, a les quals l’entitat va donar resposta el 25 d’abril de 2018, però amb la 
documentació presentada se seguia sense justificar correctament el 70 % del primer 
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pagament. Per això, d’acord amb el punt 18 de les Bases Específiques de la 
convocatòria, el segon pagament no es va efectuar. 
 
Mitjançant resolució de data 11 de desembre de 2018 de la presidenta delegada 
d’Atenció a les Persones (D 13539/2018), es va aprovar la pròrroga del termini de 
justificació final del projecte fins al 15 de gener de 2019 i la reimputació pressupostària 
a l’any 2018 de 30.000 €, corresponent a la suma del segon i de l’últim pagament.  
 
Així mateix, el citat informe indica que Metges del Món va presentar la justificació final 
del projecte el 15 de gener de 2019 i un cop analitzada pel centre gestor, es va 
concloure que aquesta no era conforme, i en data 15 d’octubre de 2019 es va requerir 
a l’entitat l’esmena de les mancances. En resposta a aquest requeriment, el 5 de 
novembre de 2019 l’entitat va presentar part de la informació i documentació 
requerides, i el 16 de desembre de 2019 va aportar de nou documentació justificativa. 
 
Continua l’esmentat informe i indica que un cop analitzada tota la documentació, i 
malgrat els endarreriments descrits, l’entitat ha justificat amb qualitat les activitats 
establertes, ha realitzat la major part d’activitats i s’ha assolit l’objectiu del projecte 
(enfortir la gestió municipal en salut des d’un enfocament de participació social i 
d’equitat de gènere): s’ha millorat les capacitats d’autoritats i tècnics/ques en la gestió 
participativa en salut, s’ha enfortit la planificació estratègica i operativa per mitjà de 
l’aprovació de Plans Municipals de Salut, i s’ha promogut la participació i el lideratge 
polític de les dones i la integració de l’enfocament de gènere en les polítiques 
municipals. Tot això contribueix a la consecució de l’objectiu general.  
 
Així mateix, indica l’informe que l’entitat ha aportat justificants de despesa per un valor 
total de 60.000 € (56.072,74 € de despeses directes i 3.927,26 € de despeses 
indirectes), i que no s’accepta la imputació al projecte de 8.197,63 € de despeses 
directes pels motius que s’indiquen a continuació:   
 

Partida Número de 
despesa Concepte Import no 

acceptat 
Motiu pel qual no 

s'accepta 

A1 
Recursos 
humans 

1.39b Pago AFP (Administradora 
de Fondos de Pensiones) 
Futuro mes de enero 2018 
XXX 

90,60  € Manca comprovant de 
pagament i el formulari està 
a nom del Sr.XXX. 

1.40 Salario mes de Febrero 
2018 XXX 

871,16  € Manca comprovant de 
pagament. 

A2 
Serveis 
Externs 

2.15 Diagramación y diseño de 
informacion sobre objetivos 
de desarrollo sostenible y 
agenda patriótica 

117,82 € Manca comprovant de 
pagament dels impostos. 
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Partida Número de 
despesa Concepte Import no 

acceptat 
Motiu pel qual no 

s'accepta 
2.24 Consultoría Sr.XXX apoyo y 

gestión en la organización 
del evento de intercambio 
de experiencias 

622,26 € Manca comprovant de 
pagament dels impostos. 

2.2 Elaboración de Bolígrafos 
visibilización del proyecto 

311,13 € Manca comprovant de 
pagament.  

2.20 Elaboración de paneles de 
melamina para exposición 
en encuentro nacional 

44,80 € Manca comprovant de 
pagament.  

2.21 Elaboración de paneles de 
melamina para exposición 
en encuentro nacional 

44,80 € Manca comprovant de 
pagament.  

2.22 Elaboración de paneles de 
melamina para exposición 
en encuentro nacional 

44,80 € Manca comprovant de 
pagament.  

A3 
Viatges i 
estades 

3.1  Viáticos coordinación de 
actividades y presentación 
de informes XXX (05-12-
2018) 

21,16€ La data de la liquidació i la 
de l’Annex B estan fora del 
període d’execució. 

 

3.2 - 3.3 - 3.4 -  
3.6 -  

XXX “Viáticos coordinación 
de actividades y 
presentación de informes” 

233,31 € Manca comprovant de 
pagament dels impostos. 

 

3.5 Viáticos coordinación de 
actividades y presentación 
de informes XXX 

180,45€ La liquidació està a nom de 
XXX i es desconeix la 
implicació d’aquesta 
persona en el projecte. Així 
mateix, manca comprovant 
de pagament dels impostos. 

 

3.7 Viáticos mes de Abril 2018 34,64 € L’import de la liquidació no 
coincideix amb l’Annex B ni 
amb el formulari de 
retencions. Així mateix, 
manca comprovant de 
pagament dels impostos. 

A4 Altres 

4.5; 4.6; 4.8; 
4.11; 4.15; 4.24;  
4.25; 4.26; 4.27; 
4.34; 4.35; 4.40; 
4.41; 4.42; 4.44; 
4.49; 4.58; 4.59; 
4.61; 4.67; 4.82; 
4.85; 4.90; 4.91; 

Despeses alimentació i 
refrigeris tallers 

788,77 € No hi ha signatura del 
proveïdor i/o segell de 
l’empresa emissora 
conforme s’ha cancel·lat, i 
per tant no hi ha 
comprovant de pagament. 
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Partida Número de 
despesa Concepte Import no 

acceptat 
Motiu pel qual no 

s'accepta 
4.97; 4.99; 4.100;  

4.104; 4.107; 
4.108  
4.55 Ch 5 compra de goma eva, 

estiletes, cortador de 
pastoformo, folder, 
plastoformo, silicona 

78,16 € No hi ha signatura del 
proveïdor i/o segell de 
l’empresa emissora 
conforme s’ha cancel·lat, i 
per tant no hi ha 
comprovant de pagament. 

4.112 CH 22 Elaboración de 
Banner visibilidad Proyecto 
DIBA 

14,69 € La despesa no apareix en 
el formulari de retenció 
d’impostos de juny de 2017. 

4.135; 4.158; 
4.165; 4.166; 
4.167; 4.169; 
4.176; 4.179; 
4.183; 4.185; 
4.186; 4.188; 
4.189; 4.190; 
4.192; 4.193; 
4.195; 4.197; 
4.208; 4.212; 
4.213; 4.216; 
4.217; 4.220; 
4.234; 4.235; 
4.237; 4.239; 
4.244; 4.245; 
4.246; 4.249; 
4.256; 4.257; 

4.261; 

Despeses alimentació tallers 4.626,03 € Manca comprovant de 
pagament dels impostos. 

4.242 Devolución de pasajes 
asistentes reunión 
interacción concejalas y 
representantes 

73,05 € Manca comprovant de 
pagament dels impostos. 

TOTAL 8.197,63 €  

 
A l’hora d’analitzar la justificació econòmica, el centre gestor indica que la justificació 
sobre la necessitat de realitzar pagaments en efectiu s’ha acceptat, però només s’han 
considerat acceptats els justificants de despeses dels quals s’ha pogut constatar la 
traçabilitat dels diners. Per això, s’han acceptat els tiquets de caixa registradora, i les 
factures on es pot verificar el segell del propi establiment conforme s’ha pagat, o bé la 
signatura del proveïdor conforme s’ha cancel·lat. En el cas dels rebuts, si no apareixen 
en el formulari de retencions presentat o, en el cas d’aparèixer en el formulari de 
retencions presentat, no hi ha comprovant de pagament d’aquestes retencions, no s’ha 
acceptat la despesa. 
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El citat informe estableix que el total de despesa directa elegible a càrrec de la 
subvenció de la Diputació de Barcelona és de 47.875,11 €, resultat de restar l’import 
no elegible, 8.197,63 €, del total de despeses directes imputades, 56.072,74 €. Tenint 
en compte que només es pot imputar a la subvenció el 7 % de les despeses directes 
correctament justificades de la subvenció atorgada, es podran imputar com a 
despeses indirectes 3.351,26 € (punt 16.5 de les Bases Específiques). El total de 
despesa correctament justificada és, per tant, de 51.226,37 €, corresponent a la suma 
de 47.875,11 € de despesa directa més 3.351,26 € de despesa indirecta.  
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 20 d’octubre de 2021, 
proposa revocar la diferència entre la subvenció inicialment atorgada 60.000 € i 
l’import correctament justificat 51.226,37 €, és a dir, procedir a la revocació parcial de 
8.773,63 € de la subvenció atorgada a Metges del Món pel projecte “Fortalecimiento 
de los gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y la 
implementación de políticas inclusivas en 7 Municipios del Departamento de La Paz, 
Bolivia”, en el marc de la convocatòria 201620165120008373. 
 
Vist que l’import correctament justificat és 51.226,37 € i l’import avançat a l’entitat és 
30.000 €, en el moment de l’aprovació definitiva d’aquesta revocació parcial es 
tramitarà el reconeixement de crèdit de 21.226,37 € o bé d’una quantitat superior en el 
cas que l’entitat presenti la documentació acreditativa dels pagaments que el dia d’avui 
no estan justificats, a fi de poder efectuar el segon i l’últim pagament a Metges del Món 
imputat al pressupost de l’any 2018.  
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en 
endavant LGS) i les Bases Específiques de la convocatòria 201620165120008373 per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2016), aprovades mitjançant acord 265/16 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2016, i publicades al BOPB de data 18 
de juliol de 2016. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en 
endavant RLGS). 
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37.1 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 
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887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist que és d’aplicació a aquest procediment l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona (BOP número 13, annex 1, de 15 de gener de 2009), de 
conformitat amb l’establert a la Disposició transitòria única de l'actual Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
del dia 9 de maig de 2017. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.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 de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre, publicada al BOPB 
de 19.12.2019, modificada per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de VUIT MIL SET-
CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (8.773,63 €) en 
relació amb la subvenció de SEIXANTA MIL EUROS (60.000 €) atorgada a Metges del 
Món pel projecte “Fortalecimiento de los gobiernos locales promoviendo el desarrollo 
integral, la gobernabilidad y la implementación de políticas inclusivas en 7 Municipios 
del Departamento de La Paz, Bolivia” en el marc de la convocatòria de subvencions 
201620165120008373 aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern 609/16, de 
data 24 de novembre de 2016, de conformitat amb l’informe elaborat per l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de data 20 d’octubre de 2021 que consta a 
l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a Metges del Món un termini d’audiència de quinze dies, comptats 
des de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, per tal que presenti les 
al·legacions i altres elements de prova que consideri oportunes. Transcorregut aquest 
termini, si no ha presentat cap al·legació, es procedirà a tramitar la revocació definitiva.  
  
Tercer. NOTIFICAR els presents acords a Metges del Món.”  
 
4.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
definitivament, la revocació parcial, per import de 5.499,31 €, de la subvenció de 
41.082 €, atorgada a SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació 
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per al projecte “Promovent el coneixement de sabers del sud per sensibilitzar 
sobre desigualtats i vulneració de drets humans i afavorir la transformació social 
als municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet 
i El Prat de Llobregat” i requerir el reintegrament per import de 1.391,11 €. (Exp. 
núm. 2017/5916).- 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: 
 
“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a 
donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) 
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, universitats i agrupacions 
d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.   
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de 
juny de 2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria 
201720175120009133, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG 
432/17) i amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17). 
 
En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el 
projecte “Promovent el coneixement de sabers del sud per sensibilitzar sobre 
desigualtats i vulneració de drets humans i afavorir la transformació social als 
municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i El Prat 
de Llobregat” de SUDS - Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació, en 
endavant Associació SUDS, va rebre una subvenció per un import de 41.082 €. 
 
D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades 
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar 
dins de l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions 
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subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la 
sol·licitud. 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud de l’Associació SUDS, i aprovat 
mitjançant l’acord de la Junta de Govern 624/17, era de l’1 de novembre de 2017 al 31 
d’octubre de 2019.  
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 60 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a 
l’acceptació expressa de la subvenció. En conseqüència, en data 28 desembre de 
2017 es va efectuar el primer pagament a l’entitat per valor de 24.649,20 €. 
 
Així mateix de conformitat al punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament, del 30 %, es tramitaria una vegada 
rebuda i comprovada la justificació d’almenys el 70 % del primer pagament, i l’últim 
pagament, del 10 %, es reservava com a saldo un cop comprovada la justificació final.  
 
Mitjançant resolució, de data 30 de setembre de 2019, de la Presidència de la 
corporació (D 10587/2019), es va aprovar la pròrroga del període d’execució del 
projecte de SUDS fins al 30 d’abril de 2020, respecte al termini de justificació, aquest 
es va mantenir en tres mesos a comptar des de la finalització del d’execució, és a dir 
des de l’1 de maig de 2020 al 31 de juliol de 2020. Així mateix, es va reajustar la 
imputació pressupostària de part de l’últim pagament establint que l’import de 1.300 € 
aniria a càrrec del pressupost 2020. Actualment, aquest import no ha passat com a 
romanent al pressupost de l’any 2021 d’aquesta corporació.      
 
En data 15 d’octubre de 2018 l’entitat presenta informe de justificació parcial. Un cop 
revisat i esmenades les mancances detectades es realitza en data 24 de gener 2019, 
el segon pagament per un import de 12.324,60 €, corresponent al 30 % de la 
subvenció atorgada. 
 
El període d’execució es va veure suspès automàticament des del 14 de març al 31 de 
maig de 2020, i a l’afegir els 48 dies que faltaven per la finalització del període 
d’execució a partir de l’1 de juny de 2020, el període d’execució va finalitzar el 18 de 
juliol de 2020. Respecte al termini de justificació, aquest es va mantenir en tres mesos 
a comptar des de la finalització dels d’execució, és a dir, des del 19 de juliol de 2020 al 
18 d’octubre de 2020.  
 
En data 27 de setembre de 2020 l’entitat presenta justificació final de la subvenció. Un 
cop analitzada la justificació final pel centre gestor, es detecten tot un seguit de 
mancances les quals es notifiquen a l’entitat mitjançant un requeriment i que 
posteriorment l’entitat dona resposta 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament rebuda i revisada la documentació 
justificativa final, així com la documentació presentada en resposta al requeriment, en  
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data 4 de febrer de 2021 elabora informe proposta de revocació parcial de la 
subvenció atorgada.  
 
En aquest informe indica, principalment, la no elegibilitat de dues factures amb núm. 
d’ordre A 2002 i A 3012, emeses per Sra. Ester Pérez Berenguer, qui ostenta el càrrec 
de presidenta de l’entitat, vist que l’entitat no ha demanat autorització prèvia 
d’aquestes despeses, i d’acord amb l’article 29.7 d) de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant LGS), recull que no es podrà 
concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones 
vinculades amb el beneficiari llevat que s’obtingui autorització prèvia i l’article 68.2 c) 
del Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol 
(en endavant RLGS) detalla que els membres associats del beneficiari es consideren 
persones vinculades. 
 
De conformitat a la proposta de l’esmentat informe, en data 25 de febrer de 2021 
mitjançant acord núm. 38/2021 es va aprovar, inicialment, la revocació parcial, per 
import de 5.499,31 € en relació amb la subvenció de 41.082,00 € atorgada a 
l’Associació SUDS pel projecte “Promovent el coneixement de sabers del sud per 
sensibilitzar sobre desigualtats i vulneració de drets humans i afavorir la transformació 
social als municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet 
i El Prat de Llobregat”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133 (AJG 624/17), i es va atorgar a l’entitat un termini d’audiència 
de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, per tal que 
presentés les al·legacions, i d’altres elements de prova, que considerés oportunes. 
Transcorregut aquest termini, si no presentava cap al·legació, es procediria a tramitar 
la revocació definitiva i a requerir el reintegrament de l’import de 1.391,11 €. 
 
En data 4 de març de 2021 es va posar a disposició de l’entitat la notificació de 
l’esmentat acord núm. 38/21 i l’entitat l’accepta el mateix dia 4 de març. 
 
El dia 19 de març de 2021 l’Associació SUDS entra per seu electrònica escrit 
d’al·legacions i el dia 23 de març de 2021 torna a entrar novament el mateix escrit 
d’al·legacions, tots dos escrits dins del termini d’audiència.  
 
II. ANÀLISI JURÍDICA DE LES AL.LEGACIONS 
 
1) L’entitat beneficiària al·lega en primer lloc que “El reintegrament és una mesura a 

adoptar només en els casos que la realització de l’activitat quedi realment afectada” 
i a tal efecte argumenta que “l’article 37 f LGS [...] només té sentit quan 
l’incompliment afecta a l’aconseguiment dels objectius, la realització de l’activitat, 
l’execució del projecte o l’adopció del comportament que fonamenta la concessió de 
la subvenció.” 
 
L’acord de la Junta de Govern núm. 38/2021, que aprovava inicialment la revocació 
parcial de 5.499,31 €, respecte dels 41.082,00 € de la subvenció atorgada a 
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l’Associació SUDS, es basa, entre d’altres, en l’article 37.1. c) LGS i no en l’article 
37.1.f) LGS que al·lega l’entitat.  
 
L’article 37.1.c) estableix, com a motiu de reintegrament, l’incompliment de 
l’obligació de justificació o justificació insuficient, en els termes establerts en l’article 
30 de la LGS i, en el seu cas, en les normes reguladores de la subvenció. 
 
Al seu torn, l’article 30 LGS, en l’apartat 8, disposa que l’incompliment de l’obligació 
de justificació de la subvenció en els termes establerts en “aquest” capítol o la 
justificació insuficient, comportarà el reintegrament en les condicions que estableix 
l’article 37 LGS. 
 
El capítol al que es refereix l’article 30.8 LGS és el capítol IV, relatiu al procediment 
de gestió i justificació de la subvenció pública, que s’estén des de l’article 29 LGS 
fins a l’article 33 LGS (ambdós inclosos). 
 
Atès que aquesta corporació ha considerat que la contractació per part de 
l’Associació SUDS de la seva presidenta, Sra. Ester Pérez Berenguer, no s’havia fet 
en els termes exigits per l’article 29.7.d) LGS, i que l’article 37.1.c) LGS, en relació 
amb l’article 30.8, estableix com a causa de reintegrament l’incompliment de 
l’obligació de justificació en els termes establerts al capítol IV LGS (gestió i 
justificació de la subvenció pública-articles 29 a 33 LGS-) concorre la causa de 
reintegrament consignada a l’emparament jurídic de l’acord núm. 38/2021 de la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.  

 
2) Així mateix, l’Associació SUDS addueix 3 arguments en relació amb l’article 86 

RLGS: (i)“L’art. 86 RGLS permet (obliga) a la Diputació de Barcelona evitar el 
reintegrament, per existir justificació i no perjudicar-se a tercers”; (ii) “en aquesta 
subvenció, la no sol·licitud d’autorització esdevé un requisit merament formal i 
subsanable, de conformitat amb el principi procedimental in dubio pro actione o 
antiformalista” i (iii) “obligació jurídica de deguda cura en la consideració de l’art. 86 
RGLS i del principi de proporcionalitat en la presa de la decisió final que ha de ser 
de no reintegrament”; és a dir, l’Associació SUDS considera que, en virtut de 
l’establert a l’article 86 RLGS, la Diputació hauria d’entendre subsanat 
l’incompliment per part de l’entitat del disposat a l’article 29.7.d) LGS, per 
considerar-se un requisit merament formal i perquè aquesta decisió seria 
proporcionada i no afectaria a tercers. 
 
L’article 29.7 LGS és taxatiu i indica que en cap cas podran concertar-se pel 
beneficiari les activitats subvencionades amb persones vinculades amb el 
beneficiari, llevat que s’obtingui autorització prèvia expressa de l’òrgan concedent.  
 
En el mateix sentit s’expressa l’article 42.3 de l'Ordenança General de Subvencions 
de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 
de març de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 
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2017 (en endavant, l'Ordenança) i que és aplicable a la present subvenció, el qual 
indica: 

 
“El beneficiari no pot concertar l’execució de les activitats subvencionades amb les 
persones o entitats previstes a l’article 29.7 de la LGS.  
 
Respecte a la impossibilitat de concertar activitats amb persones o entitats vinculades 
amb el beneficiari, cal atenir-se a la definició continguda en l’article 68.2 del RLGS. 
Únicament és possible aquesta concertació si la contractació s’efectua d’acord amb les 
condicions normals de mercat i s’obté la prèvia autorització de l’òrgan concedent.  
 
A aquest efecte, el beneficiari ha de sol·licitar aquesta autorització per escrit amb 
caràcter previ a la celebració del contracte, la qual s’ha de resoldre en el termini màxim 
de dos mesos. La manca de resolució, dins d’aquest termini, té caràcter de desestimació.  
 
Les activitats que se subcontracten amb persones o entitats vinculades amb el 
beneficiari i que no compten amb la preceptiva autorització no es consideren despeses 
subvencionables.” 

 
Aquest caràcter taxatiu de la normativa subvencional, per tant, no es pot entendre 
com un requisit merament formal i subsanable, de conformitat amb el principi 
procedimental in dubio pro actione o antiformalista, com al·lega la beneficiària, ja 
que la jurisprudència considera que els requisits modals que assumeix la 
beneficiària no són modulables. Així, entre altres, la sentència núm. 329/2020, de 
18 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Granada, que indica: 

 
“Añade el recurrente que el requisito de la autorización de la contratación con personas 
vinculadas, es un mero requisito formal, que se ha de entender cumplido con la 
cumplimentación de las Fichas Técnicas y que no obstaculiza la consecución de la 
finalidad de estímulo administrativo. En este punto conviene recordar la sentencia del 
Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2010 (rec. 1055/2009). En su fundamento 
jurídico quinto y con cita del FJ 2º de la STS de 2 de diciembre de 2008 (RJ 2008, 8046) 
(recurso de casación 2181/2006) declara lo siguiente: "Esta Sala ha sentado una 
doctrina ya consolidada en cuanto a la exigencia del cumplimiento de las condiciones 
impuestas a los beneficiarios de subvenciones (...). Hemos mantenido de modo 
constante que quien pretende obtener en su provecho caudales públicos por la vía de la 
subvención debe guardar una conducta respetuosa con las obligaciones, materiales y 
formales, a cuyo cumplimiento se subordina la entrega de aquéllos. El incumplimiento de 
las obligaciones de forma, aunque tengan un carácter instrumental, también puede 
determinar, en aplicación de los preceptos legales, o bien el decaimiento del derecho a 
obtener el beneficio o bien el deber de reintegrar su importe...". 
 
En el marco de la citada jurisprudencia resulta claro que el argumento de la actora no es 
sostenible. Las cargas modales que asume la subvencionada -en este caso la obligación 
de solicitar autorización previa para contratar con entidades vinculadas- no son 
modulables. No son modulables porque responden a la naturaleza jurídica de la 
subvención, que es una medida pública de fomento que conlleva la asignación de 
recursos públicos a un fin determinado y, por tanto, su constatación exige el agotamiento 
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riguroso de las exigencias de justificación impuestas normativamente. De manera más 
específica, la exigencia de una autorización previa de subcontratación con entidades 
vinculadas responde a la finalidad de asegurar que la totalidad de las sumas 
subvencionales se destinen al objetivo público, evitando desvíos o el abono de sumas 
innecesarias o excesivas respecto de lo estrictamente indispensable para el agotamiento 
del fin subvencional.”    

 
Aquest caràcter modal i condicional de la subvenció, també apareix en la sentència 
del Tribunal Suprem de data 24 de febrer de 2003, que indica que aquests 
caràcters generen inexcusables obligacions per a l’entitat beneficiària i que el seu 
incompliment determina la devolució dels imports percebuts.    

 
“Nuestra jurisprudencia ha reconocido el carácter modal de la subvención o, si se 
prefiere, su naturaleza como figura de Derecho público, que genera inexcusables 
obligaciones a la entidad beneficiaria, cuyo incumplimiento determina la procedència de 
la devolución de lo percibido sin que ello comporte, en puridad de principios, la revisión 
de un acto administrativo declarativo de derecho que haya de seguir el procedimiento 
establecido para dicha revisión en los artículos 102 y siguientes de la LRJ-PAC.  
 
Y es que la subvención comporta una atribución dineraria al beneficiario a cambio de 
adecuar el ejercicio de su actuación a los fines perseguidos con la indicada medida de 
fomento y que sirven de base para su otorgamiento. La subvención no responde a una 
«causa donandi», sino a la finalidad de intervenir la Administración, a través de unos 
condicionamientos o de un «modus», libremente aceptado por el beneficiario en la 
actuación de éste. Las cantidades que se otorgan al beneficiario están vinculadas al 
pleno cumplimiento de los requisitos y al desarrollo de la actividad prevista al efecto. 
 
Existe, por tanto, un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su 
otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario 
cumpla unas exigencias o tenga un determinado comportamiento o realice una 
determinada actividad en los concretos términos en que procede su concesión. No 
puede, por tanto, ignorarse el carácter modal y condicional, en los términos como ha sido 
contemplado por la jurisprudencia de esta Sala, al examinar la eficacia del otorgamiento 
de las subvenciones: su carácter finalista determina el régimen jurídico de la actuación 
del beneficiario y la posición de la Administración concedente. En concreto, para 
garantizar en todos sus términos el cumplimiento de la afectación de los fondos a 
determinados requisitos y comportamientos, que constituye la causa del otorgamiento, 
así como la obligación de devolverlos, en el supuesto de que la Administración otorgante 
constate de modo fehaciente el incumplimiento de las cargas asumidas, como deriva del 
propio esquema institucional que corresponde a la técnica de fomento que se contempla. 
 
Por consiguiente, cuando se trata del reintegro de subvenciones por incumplimiento de 
los requisitos o indebida utilización de las cantidades recibidas, esto es por 
incumplimiento de la finalidad para la que se conceden u otorgan, basta la comprobación 
administrativa de dicho incumplimiento para acordar la devolución de lo percibido” 

 
Per tant, tenint en compte que la jurisprudència considera que l’obligació de sol·licitar 
l’autorització prèvia per contractar amb persones vinculades no és subsanable, no 
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resulta d’aplicació l’establert a l’article 86 RLGS. L’article 86 RLGS fa referència a 
alteracions de les condicions que van ser tingudes en compte per a la concessió de la 
subvenció que el beneficiari posa de manifest en la subvenció. Tanmateix la 
contractació amb persones vinculades no és en sí mateix una alteració de les 
condicions tingudes en compte per a l’atorgament de la subvenció, sinó una condició 
d’execució legalment establerta ja que es prohibeix l’esmentada contractació si 
aquesta no s’autoritza prèviament i de forma expressa per l’administració. La raó 
d’aquesta autorització prèvia rau en la ponderació per part de l’administració de si 
l’esmentada contractació està ajustada al valor del mercat de la mateixa, per evitar 
abonament de summes innecessàries mitjançant un tracte de favor a persones 
vinculades, és a dir, per evitar un perjudici a tercers.  
 
Per aquesta raó, no seria aplicable a aquest supòsit l’art. 86 del RLGS que s’aplicaria 
a supòsits com ara l’obtenció de noves fons de finançament, la possible modificació 
d’activitats previstes a la sol·licitud i altres obligacions tingudes en compte per a 
l’atorgament de la subvenció, però no a la manca d’autorització prèvia de contractació 
a persones vinculades requerida per l’article 29.7.d) LGS (capítol IV LGS). 
 
Per tot l’anteriorment exposat no seria d’aplicació tampoc el principi de proporcionalitat 
al cas concret, tal com al·lega l’entitat beneficiària, perquè la revocació parcial 
aprovada inicialment no requereix una valoració per part de l’administració sinó que es 
restringeix únicament a l’aplicació de la normativa subvencional. Així, la revocació es 
limita a les factures de la Sra. Pérez Berenguer, presidenta de l’Associació SUDS, la 
contractació de la qual no va ser autoritzada prèviament per part de la Diputació de 
Barcelona i que, en conseqüència, conculca el disposat a l’article 29.7.d) LGS, raó per 
la qual és causa de reintegrament en funció de l’establert a l’article 37.1.c) LGS en 
relació amb l’article 30.8 LGS. En aquest sentit també es pronuncia la jurisprudència 
citada anteriorment “Las cargas modales que asume la subvencionada - en este caso 
la obligación de solicitar autorización previa para contratar con entidades vinculadas- 
no son modulables” i l’article 42.3 OGS “Les activitats que se subcontracten amb 
persones o entitats vinculades amb el beneficiari i que no compten amb la preceptiva 
autorització no es consideren despeses subvencionables”. 
 
En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, mitjançant aquest acte 
es proposa desestimar les al·legacions presentades per l’Associació SUDS en dates 
19 i 23 de març de 2021, i ratificar l’acord núm. 38/2021, i per tant, revocar 
definitivament l’import de 5.499,31 € en relació amb la subvenció de 41.082,00 € 
atorgada a SUDS- Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació pel projecte 
“Promovent el coneixement de sabers del sud per sensibilitzar sobre desigualtats i 
vulneració de drets humans i afavorir la transformació social als municipis de 
Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i El Prat de Llobregat”, 
subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 (AJG 624/17). 
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Vist que l’import correctament justificat és 35.582,69 € i la suma dels imports avançats 
a l’entitat és de 36.973,80 €, es proposa requerir el reintegrament a aquesta corporació 
de la diferència, és a dir l’import de 1.391,11 €.  
 
No és necessari fer cap ajustament comptable, ja que els 41.082,00 € de la subvenció 
atorgada estaven imputats 24.649,20 al pressupost 2017, 12.324,60 € al pressupost 
2018, 2.808,20 al pressupost 2019 i 1.300 € al pressupost 2020; i cap d’aquests 
imports han passat com a romanents al pressupost d’aquest any 2021. 
 
III. EMPARAMENT JURÍDIC DEL PRESENT ACORD 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a LGS i les Bases Específiques de la convocatòria 
201720175120009133, per a l’atorgament de subvencions, en règim concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament”, aprovades mitjançant acord 254/17 de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la LGS, i el 
seu Reglament de desenvolupament RLGS. 
 
Vist l’article 29.7 d) de la LGS en relació amb l’art. 68.2 c) del RLGS, en relació amb la 
concertació pel beneficiari d’activitats amb persones vinculades.  
 
Vist l’article 31 de la LGS sobre les despeses subvencionables, en relació amb els 
articles 30 i 37.1 lletra c) sobre l’incompliment de l’obligació de justificació o la 
justificació insuficient, previstos en aquesta mateixa norma, i el títol III del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vistos els articles 42.3, 48 i 50 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març 
de 2017 i publicada al Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.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 de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre, publicada al BOPB 
de 19.12.2019, modificada per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions presentades per SUDS- Associació 
Internacional de Solidaritat i Cooperació, en dates 19 i 23 de març de 2021, de 
conformitat a la part expositiva de la resolució.  
 
Segon. APROVAR, definitivament, la revocació parcial, per import de CINC MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (5.499,31 €) 
en relació amb la subvenció de QUARANTA-UN MIL VUITANTA-DOS EUROS 
(41.082,00 €) atorgada a SUDS- Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació 
pel projecte “Promovent el coneixement de sabers del sud per sensibilitzar sobre 
desigualtats i vulneració de drets humans i afavorir la transformació social als 
municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i El Prat 
de Llobregat”, subvencionada en el marc de la convocatòria 201720175120009133 
(AJG 624/17).  
 
Tercer. REQUERIR a SUDS- Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació el 
reintegrament de MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 
(1.391,11 €), import percebut indegudament en el marc de la subvenció atorgada.  
 
D’acord amb l’article 62, apartat 2n, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, la quantitat a reintegrar ha de fer-se efectiva en els terminis següents: 
 
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes: des d’aquella 
data fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins l’immediat hàbil 
següent. 
 
- Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l’últim del mes: des 
d’aquella data fins al dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins 
l’immediat hàbil següent.  
 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a SUDS- Associació Internacional de 
Solidaritat i Cooperació.” 

 
5.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
inicialment, la revocació parcial, per import de 6.215,58 €, de la subvenció de 
49.881,37 €, atorgada a l’entitat Veterinaris sense Fronteres - VETERMON per al 
projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació política dels col·lectius 
vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en favor del dret a 
l'alimentació” (Exp. núm. 2017/5916).- 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: 
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“I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament i per tal de donar compliment als 
objectius estratègics, la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de 
Barcelona fomenta diferents tipus d’activitats d’interès públic o social destinades a 
donar suport a projectes d’Educació per al Desenvolupament (EpD endavant) 
desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, universitats i agrupacions 
d’ambdues que es desenvolupin a la demarcació de Barcelona.   
 
En aquest sentit, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 8 de 
juny de 2017, mitjançant acord 254/17, va aprovar la convocatòria 
201720175120009133, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim concurrència competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre 
per donar suport a “Projectes d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
El termini per resoldre la convocatòria es va ampliar primerament mitjançant acord de 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 5 d’octubre de 2017 (AJG 
432/17) i amb posterioritat en data 9 de novembre de 2017 (AJG 587/17). 
 
En data 30 de novembre de 2017, mitjançant acord 624/17 de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, es va aprovar la relació d’accions seleccionades i desestimades, 
així com les aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de 
la convocatòria 201720175120009133 per l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament” 2017. 
 
Concretament, entre les accions seleccionades en el marc d’aquesta convocatòria, el 
projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació política dels col·lectius 
vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en favor del dret a 
l'alimentació” de Veterinaris Sense Fronteres- Vetermon, en endavant Vetermon, va 
rebre una subvenció per un import de QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA 
-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (49.881,37 €). 
 
D’acord amb la Base Específica 3 d’aquesta convocatòria les subvencions atorgades 
s’havien d’executar en un termini de 24 mesos, compresos en un període de 36 mesos 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2019. L’execució havia de començar 
dins de l’any 2017 i a l’efecte de determinar l’inici del termini d’execució de les accions 
subvencionades, les entitats sol·licitants havien d’indicar-ho expressament en la 
sol·licitud. 
 
El termini d’execució establert a la sol·licitud de Vetermon, i aprovat mitjançant l’acord 
de la Junta de Govern 624/17, era del 18 de desembre de 2017 al 17 de desembre de 
2019. 
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Mitjançant Decret núm.14803/19, de data 18 de desembre de 2019, es va aprovar la 
pròrroga del termini d’execució de 3 mesos, de manera que la data de finalització del 
termini d’execució finalitzava el 17 de març de 2020, i respecte al termini de 
justificació, aquest es mantenia en tres mesos a comptar des de la finalització del 
d’execució, és a dir des del 18 de març de 2020 al 17 de juny de 2020. 
 
Constatar que, a causa de la Covid-19 i de la suspensió dels terminis provocat per 
l’estat d’alarma decretat a l’Estat espanyol, es va produir una suspensió de 4 dies del 
termini d’execució estipulat, del 14 de març de 2020 fins al 17 de març de 2020, i que 
per tant, una vegada aixecada la suspensió l’1 de juny de 2020, i sumats els 4 dies 
esmentats, el termini d’execució es va perllongar fins al 4 de juny de 2020. Respecte al 
termini de justificació, aquest era de tres mesos a comptar des de la finalització del 
d’execució, és a dir des del 5 de juny de 2020 fins al 4 de setembre de 2020. 
 
Per Decret núm. 8819 de 18 de setembre de 2020 es va aprovar la pròrroga de 45 dies 
del termini de justificació, des del 5 de setembre de 2020 fins al 19 d’octubre de 2020, 
fixant com a nou període de justificació del 5 de juny de 2020 al 19 d’octubre de 2020 
per al projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació política dels col·lectius 
vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en favor del dret a 
l'alimentació” de Veterinaris Sense Fronteres- Vetermon, subvencionada en el marc de 
la convocatòria 201720175120009133. 
 
De conformitat amb el punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta convocatòria, el 
primer pagament corresponent al 60 % de la subvenció atorgada s’havia de realitzar a 
l’acceptació expressa de la subvenció i anava a càrrec del pressupost 2017 d’aquesta 
corporació. En conseqüència, en data 28 de desembre de 2017 es va efectuar el 
primer pagament a l’entitat per valor de 29.928,82 €. 
 
Així mateix de conformitat al punt 17 de les Bases Específiques d’aquesta 
convocatòria, s’establia que el segon pagament a càrrec del pressupost 2018 
d’aquesta corporació, del 30 %, es tramitaria una vegada rebuda i comprovada la 
justificació d’almenys el 70 % del primer pagament. En data 18 de desembre de 2019 
l’entitat va presentar la justificació parcial i, un cop revisada i esmenades les 
mancances detectades es realitza en data 17 de juny de 2019 el segon pagament per 
un import de 14.964,41 €, corresponent al 30 % de la subvenció. 
 
L’últim pagament del 10 %, 4.988,14 €, es va reservar com a saldo un cop 
comprovada la justificació final.  
 
Exhaurit el termini per presentar la justificació final, sense que l’entitat l’hagués 
presentat, en data 28 d’octubre de 2020 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament 
va enviar requeriment a Vetermon per la presentació de l’informe justificatiu final en el 
termini de 15 dies hàbils des de la recepció. Vetermon en data 18 de novembre de 
2020, dins del termini atorgat, va presentar la justificació final de la subvenció 
atorgada.  
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En la comprovació d’aquesta justificació es van identificar mancances i en data 18 de 
març de 2021 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament va remetre a l’entitat 
requeriment per tal que les esmenés. En data 29 de març de 2021 l’entitat presentà les 
esmenes per la seu electrònica, les quals van estar acompanyades de l’entrada per 
registre físic d’un USB amb les fonts de verificació.  
 
L’informe de tancament i revocació parcial de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament, de data 25 d’octubre de 2021, conclou que un cop revisada tota la 
documentació aportada considera que s’han complert els objectius previstos en el 
projecte, però que hi ha una despesa, la A.2.16.1, imputada a la partida de serveis 
externs de la subvenció de la Diputació de Barcelona que no és elegible, ja que 
contravé la Base 16.4 de la convocatòria. 
 
La Base Específica 16.4 de la convocatòria estableix: 
 

“[...] En relació amb la contractació de serveis externs, el beneficiari haurà de tenir en 
compte que quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties per el contracte 
menor que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de 
diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació de la prestació del servei o el 
lliurament del bé, llevat que per les especials característiques no hi hagi en el mercat un 
nombre suficient d’entitats que els prestin o subministrin. L’elecció entre les ofertes 
presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si s’escau, en la sol·licitud de subvenció, 
s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i economia, i s’ha de justificar 
expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmicament 
més avantatjosa“[...]. 

 
L’Oficina gestora fa constar que, a l’informe de revisió de la justificació signat per 
l’auditor que va presentar Vetermon, en data 18 de novembre de 2020, s’incloïen dues 
despeses que es corresponien amb una única contractació i l’import total dels dos 
pagaments, 25.505,56 €, superava el límit del contracte menor.  
 

Concepte Núm 
despesa 

Data 
factura Creditor CIF  Data 

cobrament Import total 

Import 
imputat a 
la 
subvenció 
DIBA 

Implementació de 
l'Observatori de 
polítiques públiques 
catalanes 
relacionades amb 
l’alimentació 

A.2.6.1 9.07.2019 Bosch i 
Gimpera G08906653 31.7.2019 12.752,78 €  0 

Continuació 
Observatori de 
polítiques públiques 
catalanes 
relacionades amb 
l’alimentació 

A.2.16.1 30.01.2019 Bosch i 
Gimpera G08906653 4.02.2019 12.752,78 € 5.650,52 

€ 
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Continua explicant l’informe que, al requeriment que se li va fer a l’entitat se li va 
indicar que la informació relativa a la sol·licitud de les tres ofertes havia d’acompanyar-
se a la justificació. No obstant Vetermon no va aportar les tres ofertes donat que, 
segons consta al susdit informe, justifica l’elecció del contractista per ser una entitat 
sense ànim de lucre i respondre a un perfil molt específic (investigadors experts en 
compra pública en el sector de l’alimentació). L’entitat justifica la idoneïtat de l’equip 
escollit en base a la seva experiència i currículum però no acredita que no existeixin en 
el mercat el nombre suficient d’entitats que el proveeixin i que sigui això el que 
impedeixi presentar les tres ofertes. I que d’altra banda  l’entitat argumenta que la 
major part d’aquestes depeses (22.756,50€) han estat imputades a l’altre cofinançador 
de projecte (Agència Catalana de Cooperació de la Generalitat en la seva convocatòria 
de subvencions a Programes concertats d'educació per al desenvolupament 2017) que 
si l’admet ja perquè compleix amb les condicions establertes a les corresponents 
bases. 
 
L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament conclou informant:   
 
- Que la despesa A.2.16.1 imputada a la Diputació de Barcelona per un import de 

5.650,52€ no és elegible en no haver-se sol·licitat 3 ofertes de diferents proveïdors i 
no justificar-se cap de les circumstàncies que permetrien excepcionar aquest 
requisit: el contracte no és anterior a l’atorgament de la subvenció, ni s’ha acreditat 
que no hi hagi un nombre suficient d’entitats que prestin el servei. 

 
- Que en eliminar aquesta despesa no elegible, el total de despesa directa elegible 

en l’informe final és de 19.521,68€ (25.172,20€- 5.650,52€). 
 

- Que del total de despeses indirectes que l’entitat imputa a la Diputació de Barcelona 
en aquest informe (2.517,12€), només 1.952,16€ són elegibles d’acord amb les 
condicions de la convocatòria, que estableixen que no poden superar el 10 % de la 
despesa directa a càrrec de la subvenció de la Diputació de Barcelona. 

 
- Que el total de despesa elegible a càrrec de la Diputació de Barcelona d’aquest 

informe, tenint en compte tant la despesa directa com indirecta és de 21.473,84€ 
(19.521,68 €+ 1.952,16 €)  

 
- Que el total de despesa elegible del projecte a càrrec de la subvenció de la 

Diputació de Barcelona és de 43.665,79€ (22.191,95€ justificat a l’informe parcial + 
21.473,84€ justificats a l’informe final) 

 
El tercer i últim pagament de la subvenció, 4.988,14 €, no s’ha fet efectiu, ja que es 
considera que l’import correctament justificat és 43.665,79 € i la suma dels imports 
avançats a l’entitat és de 44.893,23 €. 
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En conseqüència, tenint en compte tot l’anteriorment exposat, l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament, d’acord amb l’esmentat informe de data 25 d’octubre de 2021, 
proposa revocar la diferència entre la subvenció inicialment atorgada 49.881,37 € i 
l’import correctament justificat 43.665,79 € , és a dir, procedir a la revocació parcial 
inicial de 6.215,58 € de la subvenció atorgada a l’entitat Veterinaris sense Fronteres-
VETERMON per al projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació política 
dels col·lectius vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en favor 
del dret a l'alimentació”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133 i concedir un termini de 15 dies al beneficiari perquè al·legui el 
que estimi oportú. 
 
Un cop transcorregut el termini d’al·legacions, i analitzades les mateixes, es procedirà 
a l’aprovació de la revocació definitiva i determinació de l’import del reintegrament, si 
s’escau, atès que la Diputació de Barcelona ha avançat 44.893,23 € a l’entitat 
beneficiària, dels quals 43.665,79 € s’han considerat correctament justificats. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist que, d’acord amb l’exposat anteriorment, s’incompleix l’obligació de justificació en 
els termes previstos a LGS i les Bases Específiques de la convocatòria 
201720175120009133, per a l’atorgament de subvencions, en règim concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense ànim de lucre per donar suport a “Projectes 
d’Educació per al Desenvolupament”, aprovades mitjançant acord 254/17 de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de 8 de juny de 2017. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la LGS, i el 
seu Reglament de desenvolupament RLGS. 
 
Vist l’article 37.1 lletra c) LGS, en relació amb el punt 8 de l’art. 30 LGS, sobre 
l’incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, i concretament, 
vist l’incompliment de l’exigit a l’article 31.3 LGS, i el títol III del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions (en endavant RLGS). 
 
Vist l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017. 
 
Atès que la Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 
competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que disposa 
l’apartat 3.3.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 per 
Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
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publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR, inicialment, la revocació parcial, per import de SIS MIL DOS-
CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (6.215,58 €) en relació 
amb la subvenció de QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA -UN EUROS 
AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (49.881,37 €) atorgada a l’entitat Veterinaris sense 
Fronteres-VETERMON per al projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació 
política dels col·lectius vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en 
favor del dret a l'alimentació”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133 (AJG 624/17), de conformitat amb l’informe elaborat per 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de data 25 d’octubre de 2021 que consta 
a l’expedient.  
 
Segon. CONCEDIR a l’entitat Veterinaris sense Fronteres-VETERMON un termini 
d’audiència de quinze dies, comptats des de l’endemà de la notificació d’aquest acord, 
per tal que presenti les al·legacions, i d’altres elements de prova, que consideri 
oportunes. Transcorregut aquest termini, si no ha presentat cap al·legació, es 
procedirà a tramitar la revocació definitiva. 
 
Tercer. NOTIFICAR els acords precedents a l’entitat Veterinaris sense Fronteres-
VETERMON.” 
 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
6.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Regala’t esport!» 
(Exp. núm. 2021/20706).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present 
Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona treballa amb els ajuntaments perquè hi hagi una oferta 

esportiva àmplia als municipis, i es compromet amb la ciutadania posant a l’abast 
de tothom més de 4.000 centres esportius a la província de Barcelona, fomentant la 
pràctica de l’esport i l’activitat física. 

 
2. La Diputació de Barcelona duu a terme, a través dels canals corporatius de la 

Gerència de Serveis d’Esports a Instagram @esportsdiba, a Facebook 
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@Esportsdiputaciobarcelona i a Twitter @EsportsDiba, el sorteig «Regala’t 
esport!». Aquest sorteig té per objectiu promoure la pràctica esportiva i la utilització 
de les instal·lacions esportives municipals; així com incrementar la interacció amb 
els seguidors dels perfils socials de la Gerència de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona i aconseguir-ne de nous. 

 
3. La Diputació de Barcelona convida els participants a explicar per què els agrada 

practicar esport, a través d’un missatge a les xarxes socials. Entre els participants 
es farà un sorteig a través de la plataforma EasyPromos per triar tres 
guanyadors/es. 

 
4. El sorteig «Regala’t esport!» començarà el dia 3 de desembre de 2021 a les 9 hores 

i finalitzarà el dia 12 de desembre de 2021 a les 23.59 hores. 
 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb l’article 2.3 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 

Barcelona, que fou aprovada definitivament per acord del Ple de 30 de març de 
2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 9 de maig de 
2017, els premis atorgats com a conseqüència de convocatòries aprovades amb 
concurrència entre els sol·licitants també tenen a tots els efectes la consideració de 
subvenció. 

 
2. L’article 4.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

assenyala que els premis que s’atorguen sense sol·licitud del beneficiari queden 
exclosos de la LGS. La participació en aquest sorteig té la consideració de 
sol·licitud i, per tant, és d’aplicació aquesta llei.  

 
3. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la Presidència d’acord 

amb el que preveu l’apartat 3.3.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 de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de 
maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al 
BOPB de 16.7.2021. 

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

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR la convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig 
«Regala’t esport!», el text literal del qual és el següent: 
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“Bases del sorteig «Regala’t esport!»  
 
Primer. Objecte i àmbit 
 
La Diputació de Barcelona organitza el sorteig «Regala’t esport!», a través dels canals 
corporatius de la Gerència de Serveis d’Esports a Instagram @esportsdiba, a Facebook 
@Esportsdiputaciobarcelona i a Twitter @EsportsDiba. Al sorteig poden participar majors de 
divuit anys residents a la província de Barcelona i amb perfil a les xarxes socials Instagram, 
Facebook i/o Twitter que segueixin aquests comptes. 
 
L’objectiu del sorteig és promoure la pràctica esportiva i la utilització de les instal·lacions 
esportives municipals; així com incrementar la interacció amb els seguidors dels perfils 
socials de la Gerències de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona i aconseguir-ne 
de nous. 
 
La Diputació de Barcelona convida els participants a explicar per què els agrada practicar 
esport, a través d’un missatge a les xarxes socials. Entre els participants es farà un sorteig a 
través de la plataforma EasyPromos per triar 3 guanyadors/es. 
 
Segon. Organització 
 
El sorteig «Regala’t esport!» està organitzat per la Gerència de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona juntament amb el Gabinet de la Presidència de la Diputació de la 
Barcelona. Les bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
pàgina corporativa www.diba.cat/xarxes-socials/concursos. 
 
Tercer. Requisits de participació 
 
Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de: 
 
1. Ser majors de divuit anys i residents a la província de Barcelona. 
2. Disposar de perfil personal a la xarxa social Instagram en obert, d’un perfil personal a la 

xarxa social Facebook i/o d’un perfil personal de Twitter. 
3. Seguir un dels canals corporatius d’Instagram, de Facebook i/o de Twitter de la Gerència 

de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona.  
4. Escriure un comentari al post del sorteig. 
5. La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram que 

poden consultar-se a https://instagram.com/legal/terms, les condicions de Facebook, que 
poden consultar-se a https://www.facebook.com/legal/terms i les condicions de Twitter, 
que poden consultar-se a https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/. 

 
Quart. Calendari de participació en el sorteig 
 
El període per participar en el sorteig comença el divendres 3 de desembre de 2021 a les 9 
hores i finalitza el diumenge 12 de desembre de 2021 a les 23.59 hores. 
 
Cinquè. Condicions generals 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
https://instagram.com/legal/terms
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en 
compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’intent de registre de més d’un perfil d’usuari 
per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, la 
Diputació de Barcelona es reserva el dret de comunicar qualsevol sospita en aquest sentit a 
l’empresa responsable de la plataforma d’Instagram, de Facebook i de Twitter perquè adopti 
les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
 
Sisè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament 
 
1. Premi 
 
Hi haurà 3 guanyadors/es. Cada guanyador/a rebrà com a premi un val de, com a màxim, 
300 € per a gaudir de qualsevol dels serveis esportius d’una instal·lació esportiva municipal 
que esculli a un municipi de la província de Barcelona. Aquest import es podrà gaudir fins al 
31 de desembre de 2022. El premi el podrà fer efectiu únicament la persona guanyadora. 
 
Cada guanyador/a podrà triar el tipus i la temporalitat dels serveis esportius a gaudir fins al 
31 de gener de 2022. Si passat aquest termini no ha fet la tria, el premi es donarà al primer 
suplent que, a la vegada, tindrà un mes natural per fer la seva tria. 
 
2. Sorteig 
 
Es realitzarà un sorteig entre tots els/les participants a través de la plataforma Easypromos, 
plataforma que tria de forma automàtica els 3 guanyadors/es i també 9 suplents entre tots 
els/les participants que hagin fet un comentari. Dos dies hàbils després de la finalització del 
sorteig, la Diputació de Barcelona es comunicarà amb cadascun dels / de les guanyadors/es 
mitjançant un correu electrònic enviat des de l’adreça concursosxarxes@diba.cat. 
 
3. Procediment d’acceptació 
 
Els/les 3 guanyadors/es hauran de posar-se en contacte amb l’organització del sorteig en el 
termini de 72 hores després de rebre aquesta comunicació i hauran de confirmar la seva 
voluntat d’acceptar el premi i facilitar el seu nom d’usuari a Instagram, a Facebook i/o a 
Twitter, el seu nom i cognoms, el DNI o document d’identificació, l’adreça on lliurar el premi i 
un telèfon de contacte.  
 
Si algun dels/de les guanyadors/es no respon en el termini indicat per acceptar el premi, si 
no compleix alguna de les normes d’aquest sorteig o si no vol o no pot gaudir del premi, 
quedarà descartat i el premi es donarà al primer dels suplents seleccionats. 
 
4. Lliurament del premi 
 
El premi s’atorgarà per resolució de la Presidència. Un cop els/les guanyadors/es hagin 
acceptat el premi, el seu nom serà publicat als canals corporatius de la Gerència de Serveis 
d’Esports de la Diputació de Barcelona i al site corporatiu de concursos. 

mailto:concursosxarxes@diba.cat


 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària 
als/ a les guanyadors/es per tal que aquests puguin gaudir del premi. 
 
Setè. Protecció de dades personals 
 
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de divuit anys. Els/les participants 
garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació 
personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per 
la Diputació de Barcelona.  
 
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la Diputació de 
Barcelona tractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per 
donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes 
socials. Aquestes seran eliminades un cop finalitzi el sorteig, excepte les dels/de les 
guanyadors/es, que s’incorporaran a l’arxiu històric de la Diputació de Barcelona per a la 
seva conservació indefinida. 
 
Els/les participants autoritzen que se’ls faci arribar informació, notícies, publicacions digitals i 
altra informació relacionada amb la Diputació de Barcelona. Les dades que s’utilitzin per a 
aquesta finalitat es mantindran mentre no retirin el seu consentiment. Aquest el poden fer 
efectiu sol·licitant la baixa des del mateix missatge de correu electrònic que els fem arribar. 
 
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al tractament de les seves dades o qualsevol altre dret mitjançant un escrit, amb 
una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya, 126, 08008 Barcelona, o bé a través de la 
Seu electrònica de la Diputació (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp). 
 
La Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia del delegat de protecció de 
dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa relacionada amb el 
tractament de les dades personals. Tot i que per aquesta via s’obtindrà la resposta 
adequada, es pot presentar, si es considera oportú, la reclamació corresponent al web de 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT),  
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar. 
 
Els serveis prestats per les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, tercers proveïdors, 
es regulen en primer terme, per les condicions establertes per aquests proveïdors a 
https://help.instagram.com/478745558852511, a https://www.facebook.com/legal/terms i a 
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/, respectivament. El fet de convertir-se en 
usuari d’aquests serveis implica que l’usuari consent el tractament de les seves dades 
segons allò que s’estableix en les polítiques i condicions d’Instagram, de Facebook i de 
Twitter, que posen a la seva disposició una pàgina des de la qual es pot reportar contingut 
publicat per tercers sense el seu consentiment que inclogui la seva informació personal, així 
com informar de conductes abusives o de casos de fustigació i assetjament.    

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp
mailto:dpd@diba.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
https://help.instagram.com/478745558852511
https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/
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Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social 
 
Les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter estan exemptes de tota responsabilitat en 
relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no 
patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades. 
 
Novè. Limitació de responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la 
xarxa social de la Diputació de Barcelona, a la xarxa per cable i a les xarxes de 
comunicacions electròniques, ni de les fallades de programari o maquinari ni dels possibles 
errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. 
 
La Diputació de Barcelona no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no de manera 
exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un 
tercer efectuada per un usuari. 
 
Desè. Altres normes  
 
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de 
la Diputació de Barcelona en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no 
s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i la Diputació de Barcelona 
quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant. 
 
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o 
funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-lo de forma anticipada si 
fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No 
obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, 
si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui uns 
participants respecte d’altres. 
 
Onzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes 
 
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre 
qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases és competent la 
jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.” 

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

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 

http://www.diba.cat/xarxes-socials/concursos
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7.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 25.599,20 €, a l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018899).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai presentà en data 29/09/2021 una sol·licitud 

d'un préstec de 800.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Bigues i Riells del 
Fai. 
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4. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha comunicat a Diputació de Barcelona 

l’aprovació d’un préstec d’import 800.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,57 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
800.000,00 euros amb una subvenció d’import de 25.599,20 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 
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7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 25.599,20 euros a 
l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
29/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
8.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 12.495,81 €, a l'Ajuntament de Cabrils, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0019001).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
 

2. L'Ajuntament de Cabrils presentà en data 30/09/2021 una sol·licitud d'un préstec de 
390.506,36 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una carència 
màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cabrils. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 390.506,36 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,57 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
390.506,36 euros amb una subvenció d’import de 12.495,81 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
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Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

 
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 12.495,81 euros a 
l'Ajuntament de Cabrils per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a l'empara 
de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cabrils, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
9.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 26.820,22 €, a l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018821).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de Corbera de Llobregat presentà en data 28/09/2021 una sol·licitud 

d'un préstec d’1.225.000,37 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 
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3. Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Corbera de 
Llobregat. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.225.000,37 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,39 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.225.000,37 euros amb una subvenció d’import de 26.820,22 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

 
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 26.820,22 euros a 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
28/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
10.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 34.592,60 €, a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/ 0018809).- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
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2. L'Ajuntament de Lliçà d'Amunt presentà en data 28/09/2021 una sol·licitud d'un 
préstec d’1.580.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 1.580.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,39 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és 
d’1.580.000,00 euros amb una subvenció d’import de 34.592,60 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
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autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

 
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 34.592,60 euros a 
l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt per finançar el tipus d’interès del préstec concedit pel 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat 
entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva sol·licitud feta a 
l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
 
Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
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Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 

 
11.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 13.270,57 €, a l'Ajuntament de Montornès del Vallès, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0019511).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 
 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 
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2. L'Ajuntament de Montornès del Vallès presentà en data 07/10/2021 una sol·licitud 
d'un préstec de 414.718,36 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

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

l’aprovació d’un préstec d’import 414.718,36 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,57 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
414.718,36 euros amb una subvenció d’import de 13.270,57 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades Normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 

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

del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
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autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

 
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 13.270,57 euros a 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
07/10/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montornès del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
12.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una 
subvenció, per import de 14.231,13 €, a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018933).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, l’any 1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb 

l’objectiu d’obtenir el millor finançament possible, per a tots els ajuntaments de la 
província, per a l’endeutament municipal derivat de les noves inversions. 
Posteriorment es va ampliar a les entitats menors descentralitzades. 

 
Es va desenvolupar en el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, a través d’un 
concert amb una entitat financera seleccionada, prèvia convocatòria pública, 
facilitant, d’una part, la gestió per a la consecució de préstecs en les millors 
condicions del mercat possibles, especialment per a aquells ens amb menor 
capacitat econòmica, i de l’altra, subvencionant part de la càrrega financera que 
se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica 
a tres subjectes intervinents que són la Diputació de Barcelona, l’entitat financera 
seleccionada i cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament. 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
19 de juliol de 2018, pel qual es va seleccionar el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA com l’entitat financera amb qui subscriure l’acció concertada del Programa de 
Crèdit Local 2019-2020, formalitzant el conveni en data 26 de febrer de 2019. La 
Junta de Govern de data 17 de desembre de 2020 (659/2020) va prorrogar-lo per a 
2021. 
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant 
en el Programa de Crèdit Local que té caràcter subvencional. 

 
2. L'Ajuntament de la Torre de Claramunt presentà en data 30/09/2021 una sol·licitud 

d'un préstec de 650.000,00 euros amb un termini màxim de 10 anys que inclou una 
carència màxima d’un any, per finançar inversions. 

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

esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Torre de 
Claramunt. 

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

l’aprovació d’un préstec d’import 650.000,00 euros amb un termini de 10 anys que 
inclou una carència de 12 mesos per finançar inversions, indexada sobre l’Euríbor a 
tres mesos més 0,39 %; la part del préstec subvencionable per part de la Diputació 
de Barcelona, d’acord amb els terminis concedits per l’entitat bancària, és de 
650.000,00 euros amb una subvenció d’import de 14.231,13 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El Programa de Crèdit Local se subjecta a les seves pròpies “Normes reguladores 

del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir per a la sol·licitud, 
la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, formalització, 
pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, atorgui la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent. 

 
2. Aquestes Normes van ser aprovades pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 

2011, i publicat al BOPB el dia 1 de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 
de 6 de març de 2012 (data d’entrada en vigor). 

 
3. Tal com es disposa a l’article 2 de les citades normes, en concordança amb la 

Disposició Addicional 8ena. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (LGS), resulten d’aplicació supletòria a les subvencions que integren el 
Programa de Crèdit Local, la mateixa LGS, el seu reglament de desenvolupament, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en data 30 de març de 
2017 i publicada al BOPB el 9 de maig de 2017. 

 
4. L'article onzè de les abans esmentades normes reguladores disposen que 

correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
5. En la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 es va aprovar l’adaptació 

de la fixació del tipus a subvencionar, del tipus d’actualització i de la subvenció 
màxima per municipi pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2021. 
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6. A l’apartat primer de la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General 
del Tresor i Política Financera per la qual es defineix el principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament i derivats de les comunitats 
autònomes i les entitats locals (BOE núm. 160, de 6 de juliol de 2017), disposa, en 
allò que afecta la Diputació, que per conèixer el cost de finançament de l’Estat a 
cada termini mitjà, s’utilitzaran la taula de tipus fixes o els diferencials màxims 
aplicables sobre cada referència que publiqui mensualment, mitjançant resolució, la 
Direcció General del Tresor. Els tipus màxims publicats romandran en vigor mentre 
no es publiquin nous tipus. 

 
7. La Diputació de Barcelona trametrà el conveni resultant al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, perquè sigui consultable pels interessats. 

 
8. La Diputació de Barcelona comunicarà la concessió de la subvenció a la Base de 

Dades Nacional de Subvencions (BDNS), com a Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions, d’acord amb l’article 18 i 20 de la Llei general de subvencions i 
l’article 4 de la Resolució de 9 de desembre de 2015 de la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat, que regula el contingut i periodicitat de la informació a 
subministrar. 

 
9. D’acord amb l'apartat 3.3.c) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, 
publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16.7.2021, és competència de la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, 
l’objecte del present dictamen. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que adopti els següents 
 
 ACORDS 
 
Primer. APROVAR la concessió d’una subvenció per import de 14.231,13 euros a 
l'Ajuntament de la Torre de Claramunt per finançar el tipus d’interès del préstec 
concedit pel Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA dins del Conveni Programa de Crèdit 
Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat financera, segons la seva 
sol·licitud feta a l'empara de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
30/09/2021. 
 
Segon. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa anterior referenciada, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20201/94200/76200 del pressupost vigent de la 
corporació. 
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Tercer. APROVAR la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de la Torre de Claramunt, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 30 de maig de 2013. 
 
Quart. INSCRIURE el conveni resultant al Registre de Convenis de Col·laboració i 
Cooperació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS).” 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
13.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar un 
vehicle com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà (Exp. 
núm. 2021/0019298).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, 
per unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del 
tenor següent: 
 
“L’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària gestiona la baixa de l’Inventari de béns no 
utilitzables de la Diputació de Barcelona, i la cessió gratuïta si s’escau a entitats locals 
d’acord amb les competències de col·laboració i cooperació econòmica per al 
desenvolupament de les entitats locals i entitats sense ànim de lucre. 
 
El 23 de març de 2021, la Subdirecció de Logística sol·licita la tramitació a l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària de la baixa per cessió del vehicle Mercedes Vito, 
matrícula 7768DBK a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, d’acord amb la instància 
presentada al Registre General de la Diputació de Barcelona, de data 17 de desembre 
de 2020, número d’entrada 6513839, on es sol·licita la cessió d’un vehicle con a suport 
a les tasques ordinàries de l’Ajuntament.  
 
Consten a l’expedient administratiu la memòria tècnica justificativa i l’informe preceptiu 
relatius a la baixa definitiva del vehicle de l’Inventari de béns de la Diputació de 
Barcelona i la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès el que disposa l’art.13, punt 2 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per a la declaració de bé no utilitzable. 
 
Atès que l’esmentat vehicle no pot ésser d’utilitat per a cap altre Servei o departament 
de la Diputació de Barcelona. 
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Vist el que estipula la Refosa 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets 
de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de 
juliol, publicat al BOPB de 16.7. sobre les competències de la Presidència a favor de la 
Junta de Govern (punt 3, subapartat 2.d) en virtut del qual “La cessió de béns mobles 
no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de Govern, d’acord amb les 
Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de gener de 
1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996)”. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, adopti els següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DECLARAR el vehicle relacionat, el qual serà cedit a l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà, d’acord amb la relació adjunta, com a efecte no utilitzable per 
a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores 
dels criteris per a la cessió de béns mobles” (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 
 

Entitat 
receptora Actiu Fet 

econòmic 
Data 
fet 

Família 
morfològica Descripció Base Amortització 

acumulada Valor Net 

Aj. Guardiola 
de Berguedà F159408 H186253 24/12/2008 320101 

Furgoneta 
Marca 
Mercedes Vito 
7768DBK  9.667,13€ 9.667,13€ 0,00 € 

 
 

 H186254 24/12/2008 320101 

Transfer 
furgoneta 
Mercedes Vito, 
7768DBK  250,00 € 250,00 € 0,00 € 

 
Segon. DONAR de baixa de l’Inventari l’esmentat vehicle, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”, procedint-se a realitzar les corresponents operacions 
patrimonials i la seva comptabilització. 
 
Tercer. AUTORITZAR la cessió gratuïta del vehicle a l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo. 
 
Quart. CONDICIONAR l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’ajuntament, que haurà de ser notificada a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els presents acords a l’interessat.” 
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Subdirecció d’Edificació 
 
14.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 
restauració i consolidació dels elements ceràmics que presenten relleu a les 
façanes del Paranimf i de les dues talaies que l’emmarquen, en el Recinte Escola 
Industrial”, per un pressupost total de 614.797,56 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2020/0016865).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per 
unanimitat dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor 
següent: 

 
“Fets 
 
1. Les façanes de l’edifici Paranimf del Recinte Escola Industrial, propietat de la 

Diputació de Barcelona, estan molt deteriorades a causa de l’erosió física 
provocada per la seva exposició a les inclemències meteorològiques al llarg del 
temps. Els elements especialment malmesos són els coronaments de les façanes 
en el perímetre dels terrats: les balustrades, les cornises superiors i les pilastres 
cantoneres de les talaies.  

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, s’ha redactat el “Projecte de restauració 

i consolidació dels elements ceràmics que presenten relleu a les façanes del 
Paranimf i de les dues talaies que l’emmarquen en el Recinte Escola 
Industrial” (P20EI2373), que té per objecte les obres que garanteixen la seguretat i 
estabilitat de tots els elements deteriorats de les façanes esmentades, i des de la 
Subdirecció d’Edificació s’ha proposat la seva aprovació. 

 
3. El projecte de referència té un pressupost de 508.097,16 €, IVA exclòs, que més el 

21 % d’IVA per import de 106.700,40 €, resulta per un pressupost total de 
614.797,56 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi de 
seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
4. D’acord amb l’informe emès des del Servei de Projectes i Obres, les obres 

esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que 
tenen per objecte restaurar i consolidar els elements de les façanes del Paranimf i 
de les dues talaies que l’emmarquen, que es troben malmesos com a conseqüència 
de les inclemències meteorològiques sofertes al llarg del temps. La intervenció 
projectada comporta poca complexitat arquitectònica i afecta només a instal·lacions 
complementàries de l’edifici. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’article 232.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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novembre, de contractes del sector públic estableixen que quan les obres tenen per 
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per 
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 

 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 

del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o 
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que 
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació tècnica necessària per 
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de 
seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la 
informació pública del projecte. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de 
la corporació. 

 
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.1.d) de la Refosa 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 la Diputació de Barcelona núm. 
14600/19, de data 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre 
de 2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16 de juliol de 2021. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següent 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el “Projecte de restauració i consolidació dels elements 
ceràmics que presenten relleu a les façanes del Paranimf i de les dues talaies 
que l’emmarquen en el Recinte Escola Industrial” (P20EI2373), amb un pressupost 
de 508.097,16 €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de 106.700,40 €, 
resulta per un pressupost total de 614.797,56 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 
24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció.” 
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Documents vinculats  
 
Projecte(abc622b8345a7302d969)  
Perfil       Signatari    Data signatura  

DILME ROMAGOS LLUIS           06/10/2021, 17:58  
FABRE CARRERAS FRANCESC  
XAVIER              06/10/2021, 17:59  

Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Verónica Martínez Martínez           07/10/2021, 12:40 
 

15.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 
desmuntatge, impermeabilització i reposició de les teules dels dos nivells del 
cimbori de l’edifici Paranimf, al Recinte Escola Industrial”, per un pressupost 
total de 390.668,15 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2021/0003448).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel president delegat de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, aprova, per unanimitat dels membres presents a la 
sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. Els dos nivells de les cobertes tronco piramidals del cimbori de l’edifici Paranimf del 

Recinte Escola Industrial, propietat de la Diputació de Barcelona, presenten 
deficiències d’impermeabilització, filtracions i goteres recurrents, produïdes per la 
seva geometria complexa i per l’erosió física provocada al llarg del temps pels 
canvis de temperatura i humitat, l’aigua i el vent, raó per la qual és necessari fer una 
actuació d’arranjament. 

 
2. Per donar resposta a aquesta necessitat, s’ha redactat el “Projecte de 

desmuntatge, impermeabilització i reposició de les teules dels dos nivells del 
cimbori de l’edifici Paranimf al Recinte Escola Industrial” (P21EI2405), i des de 
la Subdirecció d’Edificació s’ha proposat la seva aprovació. 

 
3. El projecte de referència té un pressupost de 322.866,24 €, IVA exclòs, que més el 

21 % d’IVA per import de 67.801,91 €, resulta per un pressupost total de 
390.668,15 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de 
seguretat i salut, que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
4. D’acord amb l’informe emès des del Servei de Projectes i Obres, les obres 

esmentades tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment, ja que 
tenen per objecte el desmuntatge, la impermeabilització i la reposició de les teules 
dels dos nivells de les cobertes del cimbori, que presenten filtracions i goteres 
recurrents com a conseqüència de l’erosió física produïda per la meteorologia al 
llarg del temps. La intervenció projectada no comporta complexitat arquitectònica i 
afecta només a instal·lacions complementàries de l’edifici. 
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Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 

Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS) i l’article 232.5 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic estableixen que quan les obres tenen per 
objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per 
l’ús natural del bé, tenen la consideració d’obres de conservació i manteniment. 

 
2. De conformitat amb el que disposa l’article 37.6 en concordança amb l’article 35.2 

del ROAS, per a les obres de conservació i manteniment, reparacions menors o 
meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient que 
l’òrgan competent de la corporació aprovi la documentació tècnica necessària per 
definir, executar i valorar les obres i els treballs a realitzar, sense necessitat de 
seguir la tramitació prevista a l’apartat 1 de l’esmentat article 37, relativa a la 
informació pública del projecte. 

 
3. De conformitat amb l’article 33.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació 
de l’aprovació de projectes d’obres quan no estiguin previstos en el pressupost de 
la corporació. 

 
4. No obstant això, el Ple de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la 

competència per adoptar aquest acord en la Junta de Govern, en virtut del que 
disposa l’apartat 3.1.d) de la Refosa 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 la Diputació de Barcelona núm. 
14600/19, de data 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre 
de 2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31 de maig de 2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 
16 de juliol de 2021. 

 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació del Ple, 
adopti el següent 
 

ACORD 
 
Únic. APROVAR el “Projecte de desmuntatge, impermeabilització i reposició de 
les teules dels dos nivells del cimbori de l’edifici Paranimf al Recinte Escola 
Industrial” (P21EI2405), amb un pressupost de 322.866,24 €, IVA exclòs, que més el 
21 % d’IVA per import de 67.801,91 €, resulta per un pressupost total de 390.668,15 €, 
IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut 
que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.” 
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Documents vinculats  
 
Projecte (9d828f371241f403a473) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

DILME ROMAGOS LLUIS           18/10/2021, 14:56  
FABRE CARRERAS FRANCESC  
XAVIER             18/10/2021, 14:56  

Tècnic/a del Servei Promotor  TCAT P Verónica Martínez Martínez           21/10/2021, 12:32 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
quarta addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de 
Premià de Mar, formalitzat en data 30 d'octubre de 2017, als efectes de l'execució 
de les obres del projecte constructiu per a la Rotonda a la Crta. BV-5024 amb el 
camí del mig i arranjament de la travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar 
(Exp. núm. 2017/4724).- 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 data 30 d’octubre de 2017 i amb número de registre 764 es va formalitzar 

entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar un conveni de 
col·laboració, als efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE 
LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM 
PREMIÀ DE MAR, incloent el seu finançament, així com les competències 
respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres una vegada 
executades.   

 
El pacte tercer del conveni estableix el següent: 

 
“Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per modificacions o 
millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots aquells que 
estiguin fora de la calçada, seran analitzats per la direcció facultativa per a determinar  a 
càrrec de qui van. S’entendrà com a principi que aquells situats fora de la calçada aniran 
a càrrec de l'Ajuntament i aquells situats dins de la calçada aniran a càrrec de la 
Diputació. 
 
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la 
variació del cost de l'actuació es repartirà proporcionalment a l'esmentat en aquest 
conveni” 
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2. Al juny de 2020 es va aprovar la tercera addenda al conveni de col·laboració, 
aprovat en virtut d’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió celebrada amb data 5 d’octubre de 2017 (ref. reg. 475/2017), i 
formalitzat el dia 30 d’octubre de 2017 (ref. Reg. 764/17), entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar, relatiu a l’execució de les obres del 
projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL 
MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-504 
PK 0+335 – 0+950 TM PREMIÀ DE MAR, modificat per addendes de dates 26 de 
febrer de 2019 i 9 de març de 2020. 

 
En aquesta addenda es va modificar el pacte segon del conveni quedant formalitzat 
de la següent manera: 

 
Primer. – Modificar el pacte segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71, entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del projecte constructiu 
de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE 
LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE 
MAR, en el sentit d’establir una forma de liquidació diferent a la que es va preveure, 
segons el següent tenor literal: 
(...) 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop sigui notificada la certificació final d’obra 
emesa per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyada de 
la liquidació corresponent, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des 
de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 
(...) 
 
Segon. – Modificar el pacte segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar, ajustant l’import d’adjudicació 
de les obres al ritme d’execució de les obres, imputant el 75 % del pressupost de les 
obres a l’exercici 2020 i el 25 % a l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat en data 30 d’octubre 
de 2017.  

 
3. Al gener de 2021 es va aprovar l’acta de fixació de preus contradictoris, de data 30 

de novembre de 2020, corresponent a les obres del Projecte de Rotonda a la 
carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a 
la Gran Via. TM Premià de Mar, d’acord amb l’annex 1 de justificació de preus 
contradictoris emès en la mateixa data per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 
Viària Local, en la qual s’estableix que el termini d’execució del contracte s’ampliarà 
per un període de 2 mesos. 
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4. El termini de finalització de les obres del vial A i de la rotonda és l’11/02/2022 i el 
termini de finalització de la travessera és el 15/08/2021. Cal esmentar que es 
preveu que sigui necessari sol·licitar una ampliació de termini de 3 mesos per les 
obres de la travessera. Per tant, la liquidació final a l’ajuntament segons el conveni 
vigent es realitzaria el 2022. 

 
5. L’Ajuntament de Premià de Mar demana a la Diputació que es realitzi una liquidació 

a finals de 2021 per tal de disposar del pressupost que tenen previst enguany per a 
les obres. 

 
6. Les quotes o despeses d’urbanització està dins dels recursos que es generen per 

l’activitat relacionada amb l’Urbanisme per als municipis. Els que trobem regulats en 
la normativa urbanística són: Les liquidacions per execucions subsidiàries, les 
multes coercitives i les quotes d’urbanització. 

 
El càlcul de la base imposable és l’import de les obres d’urbanització que corre a 
càrrec dels propietaris d’un polígon o unitat d’actuació, segons el que marca l’article 
59 del RGU. 
 
Les quotes d’urbanització són l’equivalent al cost total de les obres d’urbanització. 
Per aquesta circumstància és necessari que a les obres corresponents als polígons 
afectats amb quotes urbanístiques s’apliqui el 100 % del cost de les obres 
d’urbanització. 
 
Els subàmbits CARRER A. SUB-ÀMBIT A1.1, CARRER A. SUB-ÀMBIT A1.2 i 
ROTONDA I RAMALS. SUB-ÀMBIT A2.2 estan afectats per quotes urbanístiques. 

 
7. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar el 

pacte segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració formalitzat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar en el sentit de fer una 
liquidació parcial a l’ajuntament amb la certificació del mes d’octubre i una segona i 
última liquidació un cop sigui notificada la certificació final d’obra emesa per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
Per altra banda, també és necessari modificar el pacte tercer del conveni específic 
de col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià 
de Mar en el sentit de liquidar la totalitat dels desviaments econòmics dels 
subàmbits afectats per quotes urbanístiques a l’Ajuntament de Premià de Mar 
perquè pugui liquidar el 100 % de les obres executades als propietaris 
corresponents. 

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

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. 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 
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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al 
BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

 
2. 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 de d’Infraestructures i Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer. Aprovar la quarta addenda al conveni de col·laboració, aprovat en virtut 
d’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
celebrada amb data 5 d’octubre de 2017 (ref. reg. 475/2017), i formalitzat el dia 30 
d’octubre de 2017 (ref. Reg. 764/17), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Premià de Mar, relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-504 PK 0+335 – 0+950 TM PREMIÀ 
DE MAR, modificat per addendes de dates 26 de febrer de 2019, 9 de març de 2020, i 
8 d’octubre de 2020, pels motius expressats en la part expositiva, que es transcriu a 
continuació:   
 
(...) 

ADDENDA QUARTA AL CONVENI ESPECÍFIC 
FORMALITZAT EN DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR RELATIU A LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA A LA CTRA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL 

MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CTRA. BV-504 PK 
0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR 

 
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 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i 
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atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret 
de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, 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 PREMIÀ DE MAR, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Rafael Navarro Álvarez, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. 
Elisa Almirall Gayo. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. Amb data 30 d’octubre de 2017 i amb número de registre 764 es va formalitzar entre la 

Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar un conveni de col·laboració, als 
efectes de l’execució de les obres del projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. 
BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL 
TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, incloent el seu 
finançament, així com les competències respectives en ordre a la conservació i 
manteniment de les obres una vegada executades.   

 
El pacte tercer del conveni estableix el següent: 

 
“Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres per 
modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals 
tots aquells que estiguin fora de la calçada, seran analitzats per la direcció facultativa 
per a determinar a càrrec de qui van. S’entendrà com a principi que aquells situats 
fora de la calçada aniran a càrrec de l'Ajuntament i aquells situats dins de la calçada 
aniran a càrrec de la Diputació. 
 
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, 
la variació del cost de l'actuació es repartirà proporcionalment a l'esmentat en aquest 
conveni” 

 
2. Al juny de 2020 es va aprovar la tercera addenda al conveni de col·laboració, aprovat en 

virtut d’acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió 
celebrada amb data 5 d’octubre de 2017 (ref. reg. 475/2017), i formalitzat el dia 30 
d’octubre de 2017 (ref. Reg. 764/17), entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Premià de Mar, relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu de la ROTONDA 
A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA 
DEL TRAM DE LA CRTA. BV-504 PK 0+335 – 0+950 TM PREMIÀ DE MAR, modificat 
per addendes de dates 26 de febrer de 2019 i 9 de març de 2020. 

 
En aquesta addenda es va modificar el pacte segon del conveni quedant formalitzat de la 
següent manera: 
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Primer. – Modificar el pacte segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del 
projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I 
ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 
0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, en el sentit d’establir una forma de liquidació 
diferent a la que es va preveure, segons el següent tenor literal: 
(...) 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a 
aportació al finançament de les obres, un cop sigui notificada la certificació final 
d’obra emesa per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
acompanyada de la liquidació corresponent, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un 
mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa 
liquidació. 
(...) 
 
Segon. – Modificar el pacte segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar, ajustant l’import 
d’adjudicació de les obres al ritme d’execució de les obres, imputant el 75 % del 
pressupost de les obres a l’exercici 2020 i el 25 % a l’exercici 2021. 
 
Tercer.- Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat en data 30 
d’octubre de 2017.  

 
3. Al gener de 2021 es va aprovar l’acta de fixació de preus contradictoris, de data 30 de 

novembre de 2020, corresponent a les obres del Projecte de Rotonda a la carretera BV-
5024 amb el Camí del Mig i arranjament de la travessera urbana fins a la Gran Via. TM 
Premià de Mar, d’acord amb l’annex 1 de justificació de preus contradictoris emès en la 
mateixa data per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, en la qual 
s’estableix que el termini d’execució del contracte s’ampliarà per un període de 2 mesos. 

 
4. El termini de finalització de les obres del vial A i de la rotonda és l’11/02/2022 i el termini 

de finalització de la travessera és el 15/08/2021. Cal esmentar que es preveu que sigui 
necessari sol·licitar una ampliació de termini de 3 mesos per les obres de la travessera. 
Per tant, la liquidació final a l’ajuntament segons el conveni vigent es realitzaria el 2022. 

 
5. L’Ajuntament de Premià de Mar demana a la Diputació que es realitzi una liquidació a 

finals de 2021 per tal de disposar del pressupost que tenen previst enguany per a les 
obres. 

 
6. Les quotes o despeses d’urbanització està dins dels recursos que es generen per 

l’activitat relacionada amb l’Urbanisme per als municipis. Els que trobem regulats en la 
normativa urbanística són: Les liquidacions per execucions subsidiàries, les multes 
coercitives i les quotes d’urbanització. 
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El càlcul de la base imposable és l’import de les obres d’urbanització que corre a càrrec 
dels propietaris d’un polígon o unitat d’actuació, segons el que marca l’article 59 del 
RGU. 
 
Les quotes d’urbanització són l’equivalent al cost total de les obres d’urbanització. Per 
aquesta circumstància és necessari que a les obres corresponents als polígons afectats 
amb quotes urbanístiques s’apliqui el 100 % del cost de les obres d’urbanització. 
 
Els subàmbits CARRER A. SUB-ÀMBIT A1.1, CARRER A. SUB-ÀMBIT A1.2 i 
ROTONDA I RAMALS. SUB-ÀMBIT A2.2 estan afectats per quotes urbanístiques. 

 
7. Com a conseqüència dels punts anteriors, es presenta la necessitat de modificar el pacte 

segon de l’addenda del conveni específic de col·laboració formalitzat entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar en el sentit de fer una liquidació parcial a 
l’ajuntament amb la certificació del mes d’octubre i una segona i última liquidació un cop 
sigui notificada la certificació final d’obra emesa per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 
Per altra banda, també és necessari modificar el pacte tercer del conveni específic de 
col·laboració formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar 
en el sentit de liquidar la totalitat dels desviaments econòmics dels subàmbits afectats 
per quotes urbanístiques a l’Ajuntament de Premià de Mar perquè pugui liquidar el 100 % 
de les obres executades als propietaris corresponents. 

 
8. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data... 
 
En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es 
regirà pels següents: 
 

PACTES 
 

Primer. - Modificar el pacte primer de l’addenda del conveni específic de col·laboració 
formalitzada en data 25 de juny de 2020 i amb número de registre 277, entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar, relatiu a les obres del projecte constructiu de la 
ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA 
TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950. TM PREMIÀ DE 
MAR, en el sentit de fer un canvi en les liquidacions a l’Ajuntament de Premià de Mar, 
segons el següent tenor literal. 
 
(...) 
 
L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que li correspongui com a aportació parcial al 
finançament de les obres, un cop sigui notificada la certificació del mes d’octubre de 2021 
emesa per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyada de la 
liquidació corresponent, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la 
seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació.  
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L’ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació 
final al finançament de les obres, un cop sigui notificada la certificació final d’obra emesa per 
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyada de la liquidació 
corresponent, per tal que faci l’ingrés en el termini d’un mes a comptar des de la seva 
recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 
 
(...) 
 
Segon. - Modificar el pacte tercer del conveni interadministratiu de col·laboració formalitzat 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Premià de Mar amb data 30 d’octubre de 
2017 i amb número de registre 764, als efectes de l’execució de les obres del projecte 
constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I 
ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-
0+950 TM PREMIÀ DE MAR, en el sentit de regular la liquidació dels desviaments 
econòmics en els subàmbits amb quotes urbanístiques, segons el següent tenor literal: 
(...) 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres en els subàmbits 
ROTONDA I RAMALS. SUB-ÀMBIT A2.1, ROTONDA I RAMALS. SUB-ÀMBIT A2.3, 
TRAVESSERA URBANA. SUB-ÀMBIT B1, i TRAVESSERA URBANA. SUB-ÀMBIT B2 per 
modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals tots 
aquells que estiguin fora de la calçada, seran analitzats per la direcció facultativa per a 
determinar a càrrec de qui van. S’entendrà com a principi que aquells situats fora de la 
calçada aniran a càrrec de l'ajuntament i aquells situats dins de la calçada aniran a càrrec 
de la Diputació.  
 
Això no obstant, si aquestes modificacions estan motivades per raons de força major, la 
variació del cost de l'actuació es repartirà proporcionalment a l'esmentat en aquest conveni. 
 
Qualsevol desviament econòmic produït en el transcurs de les obres en els subàmbits 
CARRER A. SUB-ÀMBIT A1.1, CARRER A. SUB-ÀMBIT A1.2 i ROTONDA I RAMALS. 
SUB-ÀMBIT A2.2 serà a càrrec de l’ajuntament. 
 
Tercer. - Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat i en les seves 
addendes. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda, en la data 
que s’assenyala. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Premià de Mar: Rafael Navarro Álvarez, Alcalde President; Elisa 
Almirall Gayo, Secretària de l’Ajuntament; 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 de l’addenda per ambdues parts. Per aplicació 
del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, el conveni produirà 
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efectes a partir de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues 
entitats participants. 
 
Tercer. Una vegada l’addenda hagi estat completament formalitzada amb la seva 
signatura pels legals representants de totes les parts, es procedirà a la seva 
comunicació a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 
que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.“ 
 
17.- 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 Sant Pere de Torelló, relatiu a les obres del “Projecte 
constructiu reurbanització d’accessos en el PK 9+900 de la carretera BV-5224. 
TM Sant Pere de Torelló” (Exp. núm. 2017/6967).- 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, a l’altura del PK 9+900 de la carretera BV-5224 hi ha l’accés al 

Polígon Industrial de la Guàrdia. És una intersecció en T que connecta amb 
l’Avinguda de la Fontsanta i es regula mitjançant una senyal d’ STOP. Aquest punt 
es troba davant de la benzinera i la bàscula pública. A uns 120 m d’aquest accés, 
existeix un altre accés secundari a través del carrer Cucurull. La intersecció actual 
representa un punt problemàtic des del punt de vista de la seguretat viària, ja que, 
en hora punta hi ha molts moviments amb girs a l’esquerra sense canalitzar. La 
forta demanda de trànsit en aquestes hores, la manca d’espai suficient a la 
plataforma de la carretera, així com l’important trànsit de camions, fa que aquests 
hagin d’envair el sentit contrari per fer la maniobra de gir a l’esquerre. 

 
2. A més a més la successió d’accessos fa que la continuïtat de l’itinerari de vianants 

del marge dret sigui inestable i que estigui difuminada. En alguns punts els 
vianants han de transitar per la calçada o per l’interior de les parcel·les de les 
instal·lacions adjacents, compartint l’espai amb els vehicles. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 

Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Projecte constructiu de reurbanització 
d’accessos en el PK 9+900 de la carretera BV-5224. TM Sant Pere de Torelló” en 
el qual es fa una proposta d’actuació per un import de 686.978,18 EUR (IVA 
inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 
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4. La proposta reordena l’entorn de la carretera respectant de forma general la 
configuració actual i manteniment els accessos existents dins de l’àmbit, amb la 
finalitat de : 

 
 Donar continuïtat a l’itinerari de vianants existents en el marge dret. 
 Segregar el flux de vianants del trànsit de vehicles. 
 Reordenar els moviments de la cruïlla de la BV-5224 amb l’accés al polígon 

industrial. En aquest sentit s’implanta una minirotonda amb ample de la calçada 
variable. 

 Millorar l’accessibilitat a la parada BUS existent. 
 Millorar la permeabilitat transversal amb l’execució de nous passos de vianants. 
 Reduir la velocitat de circulació amb la construcció d’una cruïlla elevada a 

l’altura del PK 10+000. 
 Connectar la parada de bus amb la nova cruïlla elevada amb la construcció 

d’una nova vorera al marge esquerre. 
 

5. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada 
a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. Un dels 
seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa 
de carreteres locals. 

 
6. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

local adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, 
accessibilitat i mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest 
espai (vianants, ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló 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 cinc 

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. 
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10. Es valora l’import de l’actuació en un total de 686.978,18 EUR (IVA inclòs), dels 
quals 365.402,10 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i 
l’import de 321.576,08 EUR com a avançament de la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
11. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló ha de 

cofinançar la part d’obra que afecta al 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.  

 
12. La Diputació de Barcelona trametrà el present conveni al Registre de Convenis de 

Col·laboració i Cooperació de la Generalitat de Catalunya en compliment del que 
estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.  

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

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

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

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

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

com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
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4. Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 

 
5. Vist que, 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 
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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al 
BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

 
7. De conformitat amb la base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la Diputació podrà aprovar i formalitzar 
convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula 
de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que el seu 
objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del sector 
públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
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 Sant Pere de Torelló relatiu a l’execució de les obres del 
“PROJECTE CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ D’ACCESSOS EN EL PK 
9+900 DE LA CARRETERA BV-5224. TM SANT PERE DE TORELLÓ”, 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 SANT PERE DE 

TORELLÓ RELATIU A LES OBRES DEL “PROJECTE CONSTRUCTIU DE 
REURBANITZACIÓ D’ACCESSOS EN EL PK 9+900 DE LA CARRETERA BV-5224. TM 

SANT PERE DE TORELLÓ” 
 
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 Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, 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 SANT PERE DE TORELLÓ, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de 
l’Ajuntament, Sr. Jordi Fàbrega Colomer, i assistit per la Secretària de la corporació, Sra. 
Gemma Gasull Costa. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
1. Actualment, a l’altura del PK 9+900 de la carretera BV-5224 hi ha l’accés al Polígon 

Industrial de la Guàrdia. És una intersecció en T que connecta amb l’Avinguda de la 
Fontsanta i es regula mitjançant una senyal d’STOP. Aquest punt es troba davant de la 
benzinera i la bàscula pública. A uns 120 m d’aquest accés, existeix un altre accés 
secundari a través del carrer Cucurull. La intersecció actual representa un punt 
problemàtic des del punt de vista de la seguretat viària, ja que, en hora punta hi ha molts 
moviments amb girs a l’esquerra sense canalitzar. La forta demanda de trànsit en 
aquestes hores, la manca d’espai suficient a la plataforma de la carretera, així com 
l’important trànsit de camions, fa que aquests hagin d’envair el sentit contrari per fer la 
maniobra de gir a l’esquerre. 

 
2. A més a més la successió d’accessos fa que la continuïtat de l’itinerari de vianants del 

marge dret sigui inestable i que estigui difuminada. En alguns punts els vianants han de 
transitar per la calçada o per l’interior de les parcel·les de les instal·lacions adjacents, 
compartint l’espai amb els vehicles. 

 
3. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat 

Viària Local, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures  Viàries i Mobilitat, s’ha 
redactat el document tècnic “Projecte constructiu de reurbanització d’accessos en el PK 
9+900 de la carretera BV-5224. TM Sant Pere de Torelló” en el que es fa una proposta 
d’actuació per un import de 686.978,18 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 
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4. La proposta reordena l’entorn de la carretera respectant de forma general la configuració 

actual i manteniment els accessos existents dins de l’àmbit, amb la finalitat de : 
 

 Donar continuïtat a l’itinerari de vianants existents en el marge dret. 
 Segregar el flux de vianants del trànsit de vehicles. 
 Reordenar els moviments de la cruïlla de la BV-5224 amb l’accés al polígon industrial. 

En aquest sentit s’implanta una minirotonda amb ample de la calçada variable. 
 Millorar l’accessibilitat a la parada BUS existent. 
 Millorar la permeabilitat transversal amb l’execució de nous passos de vianants. 
 Reduir la velocitat de circulació amb la construcció d’una cruïlla elevada a l’altura del 

PK 10+000. 
 Connectar la parada de bus amb la nova cruïlla elevada amb la construcció d’una 

nova vorera al marge esquerre. 
 
5. La Diputació és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, gestionada a 

través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures  Viàries i Mobilitat. Un dels seus 
objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals. 

 
6. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial que és el d’assolir vies en condicions de seguretat, accessibilitat i 
mobilitat en general adequades per als diferents usuaris d’aquest espai (vianants, 
ciclistes, conductors de vehicles en recorreguts de pas o locals). 

 
7. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, 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 Sant 
Pere de Torelló en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del “PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ D’ACCESSOS EN EL PK 9+900 DE LA 
CARRETERA BV-5224. TM SANT PERE DE TORELLÓ”, així com la definició de l’àmbit de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 686.978,18 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló 
 
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 DE REURBANITZACIÓ 

D’ACCESSOS EN EL PK 9+900 DE LA CARRETERA BV-5224. TM SANT PERE DE 
TORELLÓ”, redactat per l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, amb un 
import total de 686.978,18 EUR (IVA inclòs), dels quals 365.402,10 EUR corresponen al 
cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/61101 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient, i l’import de 321.576,08 EUR com a avançament de la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i 
suficient. 

 
- 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. 

 
- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa, ocupacions temporals i constitució de servituds de tots aquells 
terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbanitzable (SNU) 
de conformitat amb la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu aprovat 
definitivament així com de les seves modificacions. 

 
Un cop finalitzada l’execució de les obres de l’objecte d’aquest conveni, i dins de l’àmbit 
d’aquestes, la Diputació només s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada 
de la carretera i de la seva senyalització horitzontal i vertical fixa, així com dels elements de 
contenció de vehicles. 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de 
les obres. 
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L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, 
consistent, en un principi, en l’import inicialment previst de 321.576,08 EUR. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló 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. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment.  
 
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. 
 
L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló durà a terme la gestió integral de l’expropiació 
forçosa, l’ocupació temporal i constitució de servituds dels terrenys de titularitat privada en 
Sòl Urbà (SU) que puguin resultar afectats per les obres de referència, i d’acord amb el 
projecte aprovat definitivament així com de les seves modificacions. Talment, es procedirà a 
la posada a disposició dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres i una vegada 
s’hagin acomplert els amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades procedir a 
la mutació demanial/cessió i/o autorització, si s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que 
resultés compatible amb un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
Quant als terrenys de titularitat pública municipal i de qualsevol naturalesa que puguin 
resultar afectats és durà terme, igualment, la posada a disposició dels terrenys necessaris 
per a l’execució de les obres, i una vegada s’hagin acomplert els amidaments definitius i les 
obres hagin estat recepcionades procedir a la mutació demanial/cessió i/o autorització, si 
s’escaiés, per un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
La conservació i manteniment de la resta d’elements continguts en l’àmbit de les obres de 
referència correspon a l’Ajuntament des de la finalització de les obres, inclosos els arbres i 
l’enjardinament que es trobin en àmbit de vorera. 
 
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 d’aquells elements de les obres de les quals 
n’assumeixen, respectivament, la conservació i el manteniment d’acord amb els anteriors 
pactes.   
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Cinquè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions, que en cap cas serà superior a 4 anys.  
 
Una vegada aquestes hagin estat executades, les obligacions previstes en el conveni 
referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra executada que s'han 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
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- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló. 
 
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 Sant Pere de Torelló: Jordi Fàbrega Colomer, Alcalde-president de 
l’Ajuntament; Gemma Gasull Costa, Secretària 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 de Sant Pere de 
Torelló 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 
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que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.” 

 
18.- 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 Rupit i Pruit, relatiu a les obres de l’“Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM de Rupit i 
Pruit” (Exp. núm. 2019/17313).- 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 BV-5208, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és 

gestionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-5208, al tram comprès entre el PK 0+260, corresponent a la 

intersecció amb el camí de La Sala i el PK 0+690, corresponent a la intersecció 
amb el Pont dels Tres Ulls, presenta una secció de carretera estreta, amb 
amplades compreses entre 5,2 i 5,9 metres, cuneta transitable, i vorals laterals 
estrets o inexistents. En aquest tram, es produeix un trànsit de persones que volen 
arribar a la zona esportiva, així com de turistes i veïns que van a passejar, amb el 
perill que això comporta. Aquest trànsit de vianants es realitza pel marge de la 
carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via. 

 
3. La implantació d’un itinerari de vianants al marge dret de la carretera en aquest 

tram, del PK 0+260 al 0+690, resol el problema de seguretat viària i dona 
continuïtat a l’itinerari ja existent entre l’aparcament d’entrada al nucli i el pont dels 
Tres Ulls. 

 
4. El projecte es redacta a petició de l’Ajuntament de Rupit i Pruit, beneficiari de 

l’actuació. 
 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i 

Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM de Rupit i 
Pruit” per un import total de 469.355,16 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada 
Gerència. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la 

carretera, gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.  
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7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera 

BV-5208 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que 
garanteixi la seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i 
lleure, mitjançant l’execució de les obres de l’Itinerari de vianants a la carretera 
BV-5208 entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rupit i Pruit, considerant que les 

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

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

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

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

 
11. Es valora l’import de l’actuació en un total de 469.355,16 EUR (IVA inclòs), dels 

quals 290.939,37 EUR corresponen al cost de l’actuació inicialment previst 
assumit per la Diputació amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/61100 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient, i 
l’import de 178.415,79 EUR com a avançament de la part que li correspon 
cofinançar a l’Ajuntament de Rupit i Pruit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50100/45301/65001 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2022 condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 
12. Si bé, segons la minuta del conveni, l’Ajuntament de Rupit i Pruit ha de cofinançar 

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

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

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

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

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

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

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

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

previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
5. Vist que, una vegada formalitzat el conveni, caldrà posar-ho en coneixement de 

l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 
309 del ROAS. 

 
6. 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 
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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al 
BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

 
7. De conformitat amb la base 33 de les Bases d’execució del Pressupost de la 

Diputació de Barcelona del present exercici, la Diputació podrà aprovar i formalitzar 
convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula 
de gestió de qualsevol de les competències de la corporació, llevat que el seu 
objecte estigui inclòs en els contractes regulats a la Llei de contractes del sector 
públic. La seva tramitació es farà de conformitat amb el que preveuen la Llei 
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40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
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 Rupit i Pruit relatiu a l’execució de les obres de 
l’“ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS 
TRES ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA. TM DE RUPIT I PRUIT”, tot això d’acord amb 
el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT RELATIU 
A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU “ITINERARI DE VIANANTS A LA 

CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA. TM 
DE RUPIT I PRUIT” 

 
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 Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, 
modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 
6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 
de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, 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 RUPIT I PRUIT, representat per l’lŀlm. Alcalde-president de l’Ajuntament, 
Sr. Albert Marcé Pujol, i assistit pel Secretari accidental de la corporació, Sr. Pere Sala 
Bassols.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
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1. Actualment la carretera BV-5208, de titularitat de la Diputació de Barcelona, és gestionada 

per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 
2. La carretera BV-5208, al tram comprès entre el PK 0+260, corresponent a la intersecció 

amb el camí de La Sala i el PK 0+690, corresponent a la intersecció amb el Pont dels Tres 
Ulls, presenta una secció de carretera estreta, amb amplades compreses entre 5,2 i 5,9 
metres, cuneta transitable, i vorals laterals estrets o inexistents. En aquest tram, es 
produeix un trànsit de persones que volen arribar a la zona esportiva, així com de turistes i 
veïns que van a passejar, amb el perill que això comporta. Aquest trànsit de vianants es 
realitza pel marge de la carretera posant en perill la seguretat de tots els usuaris de la via. 

 
3. La implantació d’un itinerari de vianants al marge dret de la carretera en aquest tram, del 

PK 0+260 al 0+690, resol el problema de seguretat viària i dona continuïtat a l’itinerari ja 
existent entre l’aparcament d’entrada al nucli i el pont dels Tres Ulls. 

 
4. El projecte es redacta a petició de l’ajuntament de Rupit i Pruit, beneficiari de l’actuació. 
 
5. Per tal de solucionar aquesta situació, des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 

en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el document tècnic “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, 
entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM de Rupit i Pruit” per un import total 
de 469.355,16 EUR (IVA inclòs) i l’ha lliurat a l’esmentada Gerència. 

 
6. La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de la carretera, 

gestionada a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, i un 
dels seus objectius principals consisteix en la millora de la seguretat viària de la xarxa de 
carreteres locals.  

 
7. L’objectiu principal de l’actuació és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-

5208 de titularitat de Diputació, creant un itinerari per a vianants protegit que garanteixi la 
seguretat dels usuaris i incentivi la mobilitat, tant obligada com d’oci i lleure, mitjançant 
l’execució de les obres de l’ Itinerari de vianants a la carretera BV-5208 entre el Pont dels 
Tres Ulls i el camí de La Sala. 

 
8. La Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rupit i Pruit, considerant que les obres 

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

 
9. La minuta del conveni va ser aprovada per un acord adoptat per la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de data ... 
 

Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
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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 Rupit i 
Pruit en ordre a l’execució per part de la Diputació, de les obres del projecte constructiu 
“ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES 
ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA. TM DE RUPIT I PRUIT”, 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 469.355,16 EUR (IVA inclòs), amb cofinançament a 
càrrec de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Rupit i Pruit. 
 
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 de la memòria valorada “ITINERARI DE VIANANTS A LA 

CARRETERA BV-5208, ENTRE EL PONT DELS TRES ULLS I EL CAMÍ DE LA SALA. 
TM DE RUPIT I PRUIT” redactada per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un import total de 469.355,16 EUR (IVA inclòs), dels quals 
290.939,37 EUR (IVA inclòs) corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit 
per la Diputació de Barcelona 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; i l’import de 178.415,79 
EUR com a avançament de la part que li correspon cofinançar a l’Ajuntament de Rupit i 
Pruit, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/65001 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 Rupit i Pruit l’avançarà la Diputació 
de Barcelona amb càrrec al seu pressupost; no obstant això, i a la finalització de les 
obres, la Diputació de Barcelona emetrà liquidació a l’Ajuntament per tal que ingressi la 
part que li correspon. 

 
- la contractació d’aquestes obres. 
 
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, del document 

tècnic de referència, mitjançant tècnics de la Diputació o amb contractes externs de 
serveis. 

 
- La Diputació efectuarà les actuacions administratives necessàries en ordre a 

l’expropiació forçosa, ocupacions temporals i constitució de servituds de tots aquells 
terrenys de titularitat privada afectats per les obres situats en sòl no urbanitzable (SNU) 
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de conformitat amb la relació de béns i drets afectats del projecte constructiu aprovat 
definitivament així com de les seves modificacions. 

 
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. 
- Mesures de seguretat viària i pacificació dins la calçada (elements reductors de 

velocitat). 
 
Aquest compromís resta explicitat amb la signatura del present conveni. 
 
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament de Rupit i Pruit 
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruit es farà càrrec de la seva part del cost de l’actuació, consistent, 
en un principi, en l’import inicialment previst de 178.415,79 EUR. 
 
En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés d’adjudicació de les obres, el seu 
import serà per minvar l’aportació de les dues administracions implicades proporcionalment. 
 
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. 
 
L’Ajuntament procedirà a l’ingrés de l’import que finalment li correspongui com a aportació al 
finançament de les obres, un cop li sigui notificada la liquidació corresponent, a l’acabament 
de les obres amb la certificació final, per tal que es faci l’ingrés en el termini d’un mes a 
comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació. 
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruit, i quant als terrenys de titularitat pública municipal de qualsevol 
naturalesa que puguin resultar afectats per les obres de referència, d’acord amb el projecte 
aprovat definitivament així com de les seves modificacions, durà terme la posada disposició 
dels terrenys necessaris per a l’execució de les obres, i una vegada s’hagin acomplert els 
amidaments definitius i les obres hagin estat recepcionades, procedir a la mutació 
demanial/cessió i/o autorització, si s’escaiés, o qualsevol altra figura jurídica que resultés 
compatible amb un canvi d’afectació o de titularitat demanial. 
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruit designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les 
obres. 
 
L’Ajuntament de Rupit i Pruit 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 i tanques de l’itinerari 
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- Enllumenat de l’itinerari. 
- Senyalització horitzontal i vertical fora de la calçada estricta de la carretera. 
- Mobiliari urbà i enjardinament de l’itinerari i zones adjacents. 
 
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 d 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 d’aquells elements de les obres de les 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 
enumerat, seran vigents segons els termes definits en els pactes anteriors, assumint cada 
Administració la responsabilitat patrimonial corresponent. 
 
Sisè.- Efectes del conveni 
 
L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol 
de les administracions signants podrà donar lloc a l’exercici de les accions legals que es 
considerin adients en defensa dels respectius interessos. 
 
Setè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni té caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat 
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les 
previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per la resta de la normativa 
que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 

 
Vuitè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens destinataris de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny. 
 
Novè.- Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 

 
- Per avinença de les parts signatàries. 
 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Desè.- Comissió de seguiment 
 
La comissió de seguiment està integrada per un representant tècnic de la Diputació i un altre 
representant tècnic de l’Ajuntament de Rupit i Pruit. 
 
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 
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(Sg. Per l’Ajuntament de Rupit i Pruit: Albert Marcé Pujol, Alcalde-president de l’Ajuntament; 
Pere Sala Bassols, 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 de Rupit i Pruit 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.” 

 
19.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial del Projecte constructiu “Urbanització d’itineraris de vianants a la 
carretera BV-1432 de connexió a l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM 
Granollers” (Exp. núm. 2018/9074).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 

necessàries per a la fase 2 de la millora de la mobilitat a la BV-1430 a l’entrada del 
terme municipal de Granollers, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Urbanització d’itineraris de vianants a la carretera BV-1432 de connexió a 
l’estació del nord i la carretera C-1415b. TM Granollers” 

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

setanta-vuit mil quatre-cents quaranta-sis amb seixanta-nou cèntims 
(478.446,69 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (100.473,80 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total de 578.920,49 EUR. També s’haurà 
d’addicionar el pressupost de control de qualitat (excés 1,5 %) de 1.129,66 EUR, 
IVA inclòs. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 
580.050,15 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, 
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informem que el pressupost no ha estat previst en el pressupost de 2021 
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), 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 per poder executar l’esmentat projecte és necessària l’ocupació de 

determinats terrenys públics de naturalesa demanial i/o patrimonials, inclosos a la 
relació de cessions/ mutacions demanials /autoritzacions/ concessions, afectats 
per a l’execució de les obres.  

 
TM. GRANOLLERS 
 

RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 
 

DADES AFECTATS 
 

 

DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
DADES 

URBANÍSTIQUES 
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 CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

1 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS - - - 691,82 1.417,94 Sòl urbà 

2 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Urbana-Esportiu 97730 02 607,33 0,00 Sòl urbà 

3 AJUNTAMENT DE GRANOLLERS Urbana-Sòl sense 
edificar 96721 01 97,79 0,00 Sòl urbà 
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8. 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 terrenys 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 
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.  

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

aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva. 
 
10. Si dins el termini d’informació pública es formulessin al·legacions quant a la 

concepció tècnica del projecte, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar 
una resolució sobre l’aprovació definitiva, i 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 
serien informades pels Ajuntaments corresponents abans que la Diputació de 
Barcelona adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 

 
Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 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. 
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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, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, quant a la resolució sobre l’aprovació definitiva del projecte. 
 
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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació, el 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 “Urbanització d’itineraris de 
vianants a la carretera BV-1432 de connexió a l’estació del nord i la carretera  
C-1415b. TM Granollers” amb un pressupost d’execució de quatre-cents setanta-
vuit mil quatre-cents quaranta-sis amb seixanta-nou cèntims (478.446,69 EUR), 
IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (100.473,80 EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 578.920,49 EUR. També s’haurà d’addicionar el 
pressupost de control de qualitat (excés 1,5 %) de 1.129,66 EUR, IVA inclòs. Així 
doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 580.050,15 EUR. 
Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no 
ha estat previst en el pressupost de 2021 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. 
 
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 el contingut dels acords a l’Ajuntament de Granollers.”  

 
Documents vinculats  
 
Projecte (c8ed7f544fd953a5a89b) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

MIGUEL MARTI              22/07/2021, 09:53  
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)           23/07/2021, 11:47  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           27/07/2021, 09:42 

 
20.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial del Projecte constructiu “Implantació d'una xicana amb un nou pas de 
vianants a la ctra. BV-2415, a l'entorn del cementiri municipal. TM Olèrdola”, i de 
la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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2018/6141).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres necessàries 

per a implementar una xicana a la carretera BV-2415 (Carretera de Sant Pere 
Molanta a Olivella), a l’alçada del PK 0+960, que permeti la col·locació d’un nou pas 
de vianants en l’entorn de la cruïlla, millorant així les condicions de seguretat del 
tram de via, així com dels vianants que actualment creuen la carretera, l’Oficina 
Tècnica Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació ha procedit a la redacció 
del Projecte constructiu “Implantació d'una xicana amb un nou pas de vianants 
a la ctra. BV-2415, a l'entorn del cementiri municipal. TM Olèrdola”.  

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

setanta-dos mil sis-cents quaranta-dos euros amb vuit cèntims (72.642,08 
EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (15.254,84 EUR), resulta tenir un 
pressupost d’execució total de 87.896,92 EUR, i una partida per a expropiacions de 
1.570,00 EUR. També s’haurà d’addicionar el pressupost de control de qualitat 
(excés 1,5 %) de 846,85 EUR, IVA inclòs. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 90.313,77 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.   

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

d’Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant ROAS), 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 
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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 OLÈRDOLA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 

C
LA

SS
IF

IC
AC

IÓ
 

U
R

BA
N

ÍS
TI

C
A 

FI
N

C
A 

TITULAR 

N
AT

U
R

AL
ES

A/
 

AP
R

O
FI

TA
M

EN
T 

PO
LÍ

G
O

N
 

PA
R

C
EL

·L
A 
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1 XXX Rústica-Pastures 3 37 192,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
DADES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

2 AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA Rústica-Via de 
comunicació 3 9006 4,90 6,80 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 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 
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 requeriment o conveni interadministratiu. Talment, 
és procedent que per part d’aquesta Diputació s’aprovi inicialment el projecte 
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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 
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 d’informació pública es formulessin al·legacions 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 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 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, 
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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, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a 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.  
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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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació 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 “Implantació d'una xicana 
amb un nou pas de vianants a la ctra. BV-2415, a l'entorn del cementiri 
municipal. TM Olèrdola”, amb un pressupost d’execució de setanta-dos mil sis-
cents quaranta-dos euros amb vuit cèntims (72.642,08 EUR), IVA exclòs. Que 
aplicant el 21 % de l’IVA (15.254,84 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total 
de 87.896,92 EUR, i una partida per a expropiacions de 1.570,00 EUR. També s’haurà 
d’addicionar el pressupost de control de qualitat (excés 1,5 %) de 846,85 EUR, IVA 
inclòs. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 90.313,77 
EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que 
el pressupost no ha estat previst en el pressupost de 2021 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/
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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, situats al terme municipal d’Olèrdola, 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 d’Olèrdola, 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. 

 
TM OLÈRDOLA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1 XXX Rústica-Pastures 3 37 192,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
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AFECTADES (m2 ) 
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MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

2 AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA Rústica-Via de 
comunicació 3 9006 4,90 6,80 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 
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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 
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. EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent del contingut dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 

 
Documents vinculats  
 
Projecte (8a86efe208c1ce9c0eac) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

FELIX BELMAR             05/07/2021, 10:50  
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez- 

contador Escudero             13/07/2021, 07:31  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Maria Paloma Sanchez- 

contador Escudero             13/07/2021, 07:36  
 

21.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial del Projecte constructiu “Arranjament i millora paisatgística de la rotonda 
situada a la sortida C-32 a Premià de Dalt/Vilassar de Dalt/Premià de Mar a 
l’encreuament amb la carretera BV-5023 TM. Premià de Dalt” (Exp. núm. 
2020/11050).- 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. L’objecte d’aquest projecte és l’arranjament de l’espai interior de la rotonda, delimitat 

per la vorada de formigó que l’envolta, amb l’objectiu de dissenyar, definir i valorar 
la implantació d’un esquema paisatgístic representatiu del territori i adaptat al seu 
entorn, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha 
procedit a la redacció del Projecte constructiu “Arranjament i millora paisatgística 
de la rotonda situada a la sortida C-32 a Premià de Dalt/Vilassar de 
Dalt/Premià de Mar a l’encreuament amb la carretera BV-5023 TM. Premià de 
Dalt”.  
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2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució de cent 
catorze mil tres-cents dotze amb cinc cèntims (114.312,05 EUR), IVA exclòs, 
que aplicant el 21 % de l’IVA (24.005,53 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
138.317,58 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, no ha 
estat previst en el pressupost de 2021 d’aquesta corporació.  

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

d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(en endavant ROAS), 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. 
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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), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació, el 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 “Arranjament i millora 
paisatgística de la rotonda situada a la sortida C-32 a Premià de Dalt/Vilassar de 
Dalt/Premià de Mar a l’encreuament amb la carretera BV-5023 TM. Premià de 
Dalt” amb un pressupost d’execució de cent catorze mil tres-cents dotze amb cinc 
cèntims (114.312,05 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA 
(24.005,53 EUR), resulta tenir un pressupost total de 138.317,58EUR. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, no ha estat previst en el vigent pressupost de 
2021 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. 
 
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 Premià de Dalt.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte (2c6bfe34b0f7b4a47a06) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

MUÑIZ GARCIA JORGE IGNACIO           29/07/2021, 11:07  
Tècnic/a del Servei Promotor  Francisca Barroso Torrado (SIG)           30/07/2021, 17:20  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           09/08/2021, 09:26 
 
22.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, l’aprovació 
inicial del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre 
el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala. TM. Rupit i Pruit”, i de la relació de 
béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/17313).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 

necessàries per a la construcció d’un itinerari de vianants a la carretera BV-5208 
al TM de Rupit i Pruit a fi d’incentivar la mobilitat a peu entre el Pont dels Tres Ulls 
i la zona esportiva i també facilitar l’accés al camí de La Sala, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació ha procedit a la redacció 
del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, entre el 
Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala TM. Rupit i Pruit”.  

 

https://seuelectronica.diba.cat/
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2. Que l'expedient de l’esmentat projecte d’obres, té un pressupost d’execució de 
tres-cents vuitanta-set mil vuit-cents noranta-sis euros amb vuitanta-tres 
cèntims (387.896,83 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (81.458,33 
EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 469.355,16 EUR, i una 
partida per a expropiacions de 12.014,07 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 481.369,23 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat 
previst en el vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.   

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

Gestió d’Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 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 RUPIT I PRUIT 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1 XXX Rústica-Arbres de ribera 3 24 1.035,10 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 SNU 
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3 XXX Rústica-Conreu secà/ 
improductiu/matoll 3 25 2.345,10 0,00 0,00 0,00 544,21 0,00 SNU 

4 XXX Rústica-Improductiu/espècies 
barrejades/pastures 3 26 220,88 0,00 0,00 0,00 2.484,62 0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES 
AFECTADES (m2 ) 
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(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

2 AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT Rústica-Improductiu 3 9012 133,56 44,51 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 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 
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 requeriment o conveni interadministratiu. 
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.  
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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 
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 d’informació pública es formulessin al·legacions 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 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 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 
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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, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a 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 
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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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació 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 BV-5208, entre el Pont dels Tres Ulls i el camí de La Sala TM. Rupit i 
Pruit”, amb un pressupost d’execució de tres-cents vuitanta-set mil vuit-cents 
noranta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (387.896,83 EUR), IVA exclòs. Que 
aplicant el 21 % de l’IVA (81.458,33 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total 
de 469.355,16 EUR, i una partida per a expropiacions de 12.014,07 EUR. Així doncs, 
el pressupost per a coneixement de l’Administració és de 481.369,23 EUR, IVA inclòs. 
Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no 
ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 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. 
 
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. 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Quart. APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació i/o 
ocupació temporal, pel citat projecte, situats al terme municipal de Rupit i Pruit, 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 Rupit i Pruit, 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. 

 
TM RUPIT I PRUIT 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1 XXX Rústica-Arbres de ribera 3 24 1.035,10 0,00 0,00 0,00 368,10 0,00 SNU 

3 XXX Rústica-Conreu secà/ 
improductiu/matoll 3 25 2.345,10 0,00 0,00 0,00 544,21 0,00 SNU 

4 XXX Rústica-Improductiu/espècies 
barrejades/pastures 3 26 220,88 0,00 0,00 0,00 2.484,62 0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 
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VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

2 AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT Rústica-Improductiu 3 9012 133,56 44,51 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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 
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. EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent del contingut dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 

 
Documents vinculats  
 
Projecte (66485ffc22d931524000) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

ANTONIO GIL                          11/03/2021, 15:32 
Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Isabel Gomez Ramirez (TCAT)           18/03/2021, 15:18  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           21/03/2021, 18:44 

 
23.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial del Projecte constructiu “Construcció d’un itinerari de vianants a la BV-
2129 entre el pki 0+000 i el pkf 1+050. TM Sant Martí Sarroca”, i de la relació de 
béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2015/2853).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 

d’urbanització a efectuar en la carretera BV-2129 entre el pki 0+000 i el pkf 1+050, 
per tal d'incorporar un itinerari de vianants que comuniqui el poble de Sant Martí 
Sarroca amb el castell i església, situats al turó de la Roca, a més de definir la 
construcció d’una passera, al costat de pont del Torrent Sec, per tal de donar 
continuïtat a l’itinerari en el tram urbà i millorar la seguretat viària de la carretera, 
l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, ha procedit a la 
redacció del Projecte constructiu “Construcció d’un itinerari de vianants a la 
BV-2129 entre el pki 0+000 i el pkf 1+050. TM Sant Martí Sarroca”.  

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

set-cents tres mil sis-cents quaranta-cinc amb trenta-set euros (703.645,37 
EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (147.765,53 EUR), resulta tenir 
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un pressupost d’execució total de 851.410,90 EUR, i una partida per a 
expropiacions de 4.583,63 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 855.994,53 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat previst en el 
vigent pressupost de 2021 d’aquesta corporació.   

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

promotora, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals (en endavant ROAS), 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 SANT MARTÍ SARROCA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1 
 XXX Rústica-

Pastures 50 101 542,00      SNU 

2 XXX Rústica-
Vinya 50 96 41,49      SNU 
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6 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 37223 07 95,52      SU 

7 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 37223 04 84,56      SU 

8 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 39217 05 9,14      SU 

9 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 39217 06 98,19      SU 

10 XXX Urbana-
Residencial 39217 08 113,43      SU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

3 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA Urbana-Viari 37223 01  95,47 SU 

4 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA Urbana-Viari 37223 02  76,82 SU 

5 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA Urbana-Viari --- ---  80,12 SU 

 
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 atenent 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 
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 
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cessions necessàries mitjançant requeriment o conveni interadministratiu. 
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 
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 d’informació pública es formulessin al·legacions 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 serien 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 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
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En virtut del que disposa l’article 36 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, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a 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. 
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En virtut del que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan que dicti les resolucions i 
els actes administratius els ha de notificar als interessats els drets i interessos dels 
quals siguin afectats.  
 
En virtut del que disposa l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius han de 
ser objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada 
procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació, 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 “Construcció d’un itinerari de 
vianants a la BV-2129 entre el pki 0+000 i el pkf 1+050. TM Sant Martí Sarroca”, 
amb un pressupost d’execució de set-cents tres mil sis-cents quaranta-cinc amb 
trenta-set euros (703.645,37 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(147.765,53 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 851.410,90 EUR, i 
una partida per a expropiacions de 4.583,63 EUR. Així doncs, el pressupost per a 
coneixement de l’Administració és de 855.994,53 EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat previst 
en el pressupost de 2021 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/. 

https://seuelectronica.diba.cat/
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L’expedient també es podrà consultar telemàticament prèvia petició de la persona 
interessada a la Seu electrònica. 
 
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, situats al terme municipal de Sant Martí Sarroca, 
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 Sant Martí Sarroca, 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. 

 
TM SANT MARTÍ SARROCA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústica-
Pastures 50 101 542,00      SNU 

2 XXX Rústica-
Vinya 50 96 41,49      SNU 

6 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 37223 07 95,52      SU 

7 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 37223 04 84,56      SU 

8 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 39217 05 9,14      SU 

9 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 39217 06 98,19      SU 

10 XXX Urbana-
Residencial 39217 08 113,43      SU 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
SUPERFÍCIES 

AFECTADES (m2 ) 
DADES 

URBANÍSTIQUES 

FI
N

C
A

 

TITULAR 

N
AT

U
R

AL
ES

A/
 

AP
R

O
FI

TA
M

EN
T 

PO
Lí

G
O

N
 

PA
R

C
EL

·L
A

  
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
(Ocupació 
definitiva) 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 
(Ocupació 
Temporal) 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

3 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA Urbana-Viari 37223 01  95,47 SU 

4 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA Urbana-Viari 37223 02  76,82 SU 

5 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SARROCA Urbana-Viari --- ---  80,12 SU 

 
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 
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.- EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent el contingut dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè.- NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats  
Projecte (229b469b402d3ced7959) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

JOSEP SOLER BARCELO / 
 num:14581-5              07/09/2021, 11:55  
JOSEP SOLER BARCELO / 
 num:14581-5              07/09/2021, 11:57  

Tècnic/a del Servei Promotor  Olga Fernández Tallón (SIG)            16/09/2021, 10:56  
Cap del Servei/Oficina   Hugo Moreno Moreno (TCAT)            17/09/2021, 19:43 
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24.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
inicial del Projecte constructiu “Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la 
carretera BV-1435. PK 13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i 
Riells”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. 
núm. 2018/8841).- 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 definir tècnicament i valorar econòmicament les obres 

necessàries per a Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-
1435. PK 13+077 a 13+112, amb l’objectiu principal d’obtenir una plataforma viària 
que assoleixi els 11,40 m. d’amplada, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures, adscrita a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat d’aquesta Diputació ha procedit a la redacció del Projecte constructiu 
“Eixamplament del pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435. PK 13+077 
a 13+112. TM Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells”.  

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

vuit-cents trenta-quatre mil nou-cents quatre euros amb vint-i-dos cèntims 
(834.904,22 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (175.329,89 EUR), 
resulta tenir un pressupost d’execució total d’1.010.234,11 EUR, i una partida per 
a expropiacions de 16.141,97 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement 
de l’Administració és d’1.026.376,08 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut. Així mateix, informem que el pressupost no ha estat previst en el 
pressupost de 2021 d’aquesta corporació. 

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

Gestió d’Infraestructures, d’acord amb l’article 36 del Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals (en endavant ROAS), 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. 
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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 
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1 BCN BUSINESS PARK, SL RÚSTICA-IMPRODUCTIU 8 5 465,78      SNU 

2 GRUP ISLASOL, SA URBANA-INDUSTRIAL 58328 02 177,88      SUC 

5 XXX RÚSTICA-PASTURES 8 59 221,82      SNU 

6 XXX RÚSTICA-PASTURES 8 58 249,52      SUC 

 
 

RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

3 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

8 9013  88,31 SUC 

4 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

8 9014  27,78 SNU 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

TM SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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7 XXX RÚSTICA-CONREU SECÀ 4 11 528,44       352,59   SNU 

8 XXX RÚSTICA-ARBRES DE 
RIBERA 4 12 366,93           SNU 

9 XXX RÚSTICA-PASTURES 5 49 144,44           SNU 

11 XXX RÚSTICA-CONREU 
REGADIU 5 50 139,22           SNU 

12 XXX RÚSTICA-PASTURES 5 48 164,29           SNU 

13 COMUNITAT DE REGANTS 
DEL REG D'EN BARBANY 

RÚSTICA-VIA DE 
COMUNICACIÓ 4 9005 48,51           SNU 

14 XXX RÚSTICA-PASTURES 5 47 140,87           SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

10 AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA 
DE RONÇANA 

RÚSTICA-VIA DE 
COMUNICACIÓ 5 9002 317,93   SNU 

15 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

5 9024   25,46 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 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 
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procediment administratiu corresponent, 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 requeriment o conveni interadministratiu. 
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 
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 d’informació pública es formulessin al·legacions quant a la 

concepció tècnica del projecte, quedarà suspès el termini de 6 mesos per dictar 
una resolució sobre l’aprovació definitiva, i 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 
serien informades pels Ajuntaments corresponents abans que la Diputació de 
Barcelona adopti una resolució d’aprovació definitiva del projecte. 
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Fonaments de dret 
 
En virtut del que disposa l’article 4.1 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març. 
 
En virtut del que disposa l’article 36 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, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
 
En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 233 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic (en endavant LCSP), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a 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 
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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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació, 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 “Eixamplament del pont sobre 
el riu Tenes a la carretera BV-1435. PK 13+077 a 13+112. TM Santa Eulàlia de 
Ronçana i Bigues i Riells”, amb un pressupost d’execució de vuit-cents trenta-
quatre mil nou-cents quatre euros amb vint-i-dos cèntims (834.904,22 EUR), IVA 
exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (175.329,89 EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total d’1.010.234,11 EUR, i una partida per a expropiacions de 
16.141,97 EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de l’Administració és 
d’1.026.376,08 EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. Així 
mateix, informem que el pressupost no ha estat previst en el pressupost de 2021 
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. 
 
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, situats als termes municipals de Bigues i Riells i 
Santa Eulàlia de Ronçana, 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 dels Ajuntaments de Bigues i Riells i Santa 
Eulàlia de Ronçana, 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. 

 
TM BIGUES I RIELLS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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1 BCN BUSINESS PARK, SL RÚSTICA-IMPRODUCTIU 8 5 465,78      SNU 

2 GRUP ISLASOL, SA URBANA-INDUSTRIAL 58328 02 177,88      SUC 

5 XXX RÚSTICA-PASTURES 8 59 221,82      SNU 

6 XXX RÚSTICA-PASTURES 8 58 249,52      SUC 

 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 
 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

3 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

8 9013  88,31 SUC 

4 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

8 9014  27,78 SNU 

 
TM SANTA EULÀLIA DE RONÇANA 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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7 XXX RÚSTICA-CONREU SECÀ 4 11 528,44       352,59   SNU 

8 XXX RÚSTICA-ARBRES DE 
RIBERA 4 12 366,93           SNU 

9 XXX RÚSTICA-PASTURES 5 49 144,44           SNU 

11 XXX RÚSTICA-CONREU 
REGADIU 5 50 139,22           SNU 

12 XXX RÚSTICA-PASTURES 5 48 164,29           SNU 

13 COMUNITAT DE REGANTS 
DEL REG D'EN BARBANY 

RÚSTICA-VIA DE 
COMUNICACIÓ 4 9005 48,51           SNU 

14 XXX RÚSTICA-PASTURES 5 47 140,87           SNU 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 
AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 

 
 

DADES AFECTATS 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

AUTORITZACIÓ 
/CONCESSIÓ 

VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

10 AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA 
DE RONÇANA 

RÚSTICA-VIA DE 
COMUNICACIÓ 5 9002 317,93   SNU 

15 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
RÚSTICA-

HIDROGRAFIA 
NATURAL 

5 9024   25,46 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 
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. EFECTUAR exposició pública a l’Ajuntament corresponent el contingut dels 
acords per un període de 30 dies hàbils.  
 
Sisè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars i Ajuntaments que figuren 
a la relació de béns i drets.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte (b87caa1d3d8194fc4bf2) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

 NILO LLETJOS            06/09/2021, 14:30 
Tècnic/a del Servei Promotor  CPISR-1 C Patxi Cotelo Gómez           09/09/2021, 14:31  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           11/09/2021, 18:39 
 
25.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Itinerari de 
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vianants, bicicletes entre la Floresta i Valldoreix a la Carretera BV-1462 i millora 
de les interseccions amb el Camí Antic de Terrassa. TM Sant Cugat del Vallès”, i 
de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/7947).- 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 
 
En virtut de l’Acord núm. 675 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 17 de desembre de 2020, es va aprovar inicialment el projecte 
constructiu “Itinerari de vianants, bicicletes entre la Floresta i Valldoreix a la 
Carretera BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí Antic de Terrassa. 
TM Sant Cugat del Vallès”, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària, les 
condicions d’accessibilitat, mobilitat i seguretat per a vianants i bicicletes de la 
carretera BV-1462 del tram que va des de la intersecció entre el camí antic de 
Terrassa (La Floresta) i la rotonda de Can Cadena (Valldoreix) al municipi de Sant 
Cugat del Vallès, i amb un pressupost d’execució d’un milió set-cents quaranta mil 
sis-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-sis cèntims (1.740.628,66 EUR), IVA 
exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA (365.532,02EUR), resulta tenir un pressupost 
d’execució total de 2.106.160,68EUR, així com una partida de valoració 
d’expropiacions de 28.802,29EUR. Així doncs, el pressupost per a coneixement de 
l’Administració és de 2.134.962,97EUR, IVA inclòs. Talment, conté l’estudi de 
seguretat i salut.  
 
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), quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  

 
Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a 
les ocupacions definitives i/o temporals que puguin ser necessàries per a l’execució de 
les obres, es duria a terme, inicialment, amb la posada a disposició i autoritzacions 
dels terrenys de domini públic, i un cop realitzats els amidaments i la recepció 
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definitiva de l’obra, per a les ocupacions definitives s’hauria 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 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.  
 
Que en virtut del citat Acord es va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats 
d’expropiació i/o ocupació temporal pel citat projecte, situat al terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès, fent-ne exposició pública per un període de trenta dies hàbils així 
com les notificacions individualitzades. 
 
TM. SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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2 XXX 

XXX Rústica-Pastures 37 01 1.029,75  0,00  0,00  0,00  0,00 1.195,39 SNU 

3 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures/

bosc baix 
37 03 1.077,45  0,00 98,66  0,00  0,00 632,51 SNU 

4 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 04 224,31  0,00  0,00  0,00  0,00 164,22 SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica Via de 
comunicació de 
domini públic 

37 9011 259,95  0,00 104,40  0,00  0,00 32,12 SNU 

7 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 50 743,57  0,00  0,00  0,00  0,00 78,39 SNU 

8 XXX 
XXX Rústica-Matolls 37 05 301,41  0,00  0,00  0,00 41,75 284,99 SNU 

11 XXX Rústica-Pineda 47 73 591,60  0,00  0,00 71,22 290,54 91,45 SNU 

12 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 18971 01 59,76  0,00  0,00 10,88 72,39 28,26 SU 

13 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/bosc baix 47 75 2.575,50  0,00  0,00 0,00  158,18 0,00  SNU 

14 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 76 90,26  0,00  0,00 146,51 41,68 239,64 SNU 

15 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 19955 01 573,83  0,00  0,00  0,00 196,96  0,00 SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 18 643,21  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 SNU 

17 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 19 1.048,25  0,00 33,42  0,00  0,00 249,00 SNU 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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18 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 20 788,30  0,00 0,00 0,00  273,77 155,10 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

DADES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

 
AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

9 
ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE 
VALLDOREIX -EMD 

Urbana/Industrial 21016 01 291,54 184,90 SU 

10 ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA Rústica/- - - 341,54 117,05 SU/SNU 

 
Que es va procedir a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
projecte d’obres i de la relació dels béns i drets afectats, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 22 de desembre de 2020 i al diari El Punt Avui de data 30 
de desembre de 2020, així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Que durant el període d’informació pública interposen al·legacions al respecte, i 
l’oficina tècnica promotora del projecte emet informe amb el següent tenor literal:  
 

.../... 
 
Al·legació 1 XXX 
 Demana: 

1. No ens queda clar quants metres exactament seran expropiats. Ens poden dir 
exactament quants   són temporals i quants definitius? 

2. Què vol dir una ocupació temporal? 
3. Quant de temps pot arribar a durar una ocupació temporal? 
4. Quin sistema de preservació de la intimitat es fa servir durant la ocupació temporal? 
5. Com es manté l’accés al garatge durant les obres, inaccessible? 
6. Com queda l’accés al garatge després de l’obra? 
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7. Es pot fer una mica d’entrada abans del garatge per facilitar-ne la visibilitat i posar-ne 
algun mirall per exemple? 

8. Tenim problemes amb els cotxes que circulen a altes velocitats i no entenen que hi ha 
veïns, tot i que entenem que millorarà molt amb la nova carretera, es podria 
senyalitzar especialment que és entrada i sortida de veïns com a altres barris (la 
Floresta per exemple)? 

9. Es podria fer una senyalització per bicicletes i vianants per avisar d’entrada i sortida 
de persones i vehicles? 

10. Qui paga la tanca nova? 
11. Com seran els acabats de la tanca? 
12. Quin tipus de tanca es deixarà? La mateixa existent? 
13. Quan es refà la tanca, es pot fer directament d’obra amb l’alçada d’1 metre tal i com 

és requerit a  les ordenances municipals? 
14. Les reixes existents es podran arrencar de manera que es puguin aprofitar després? 
15. Com seran els acabats del talús? Es mantindrà l’actual? 
16. Es reforçarà tot el mur de contenció actual? 
17. Les baranes de seguretat que es van posar perquè havien entrat alguns cotxes a 

casa per  accident, es mantindran? 
18. L’escala d’accés quedarà inutilitzada durant l’obra? 
19. En els documents, la part de l’escala d’accés a la casa, i de connexió amb el garatge 

queda dins de la zona expropiada, seria una escala expropiada però d’ús de la casa? 
20. L’escala es farà nova? 
21. L’escala es pot fer una mica més llarga? Actualment el pendent és molt accentuat. 
22. L’accés lateral durant l’ocupació temporal té un desnivell d’uns 60 cm, com es farà per 

salvar-lo? 
23. Hi haurà un accés pel cotxe en aquest accés lateral? Com es soluciona aquest 

desnivell? 
24. Les mesures que es prenguin per adaptar aquest accés, es podran mantenir un cop 

acabada l’obra  si fos necessari? 
25. Es pot mantenir aquest accés lateral un cop acabada l’obra? 
26. Es pot obrir un accés directe des de la nova vorera per tal d’accedir a la casa sense 

tant desnivell? 
27. Hi ha dos arbres a la parcel·la veïna, just on volen fer el pas alternatiu durant les 

obres que estan en molt mal estat. Poden treure’ls aprofitant que han de fer un 
accés? 

28. Si no els poden treure, ens poden posar en contacte amb el veí per poder tallar-los? 
Són a punt  de caure a casa nostra i estan en molt mal estat. 

29. Com afecta a l’accés del camí que va fins el dipòsit, es mantindrà l’accés? 
30. Es manté el gual? 
31. L’ocupació temporal pot fer-se de manera que no obstaculitzi la sortida al jardí? Tenim 

habitants  de la casa amb mala mobilitat. 
32. Com es veu afectat el pas aeri de l’electricitat i la fibra òptica? 
33. Tindrem accés a la clau de pas de l’aigua situada a la zona d’ocupació temporal? 
34. Les toves de jardí es tornaran a posar? 
35. Com es compensa, per l’ocupació temporal i per l’expropiació total? Quantitat 
36. Després d’aquesta actuació la casa deixarà d’estar afectada a noves expropiacions, 

és a dir,  podrem fer obres majors sense haver de cedir un tros? 
37. Quines són les dates previstes d’execució? 
38. Quant de temps es preveu la durada de les obres? 
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39. La qualificació actual de la parcel·la és de 20a/11, segons el registre la parcel·la té 
1021 m2, si es perden aquests metres per expropiació, passarà a tenir una altra 
qualificació (per exemple 20a/10 parcel·la mínima 600m2)? 

40. Ja que la obra és una cooperació entre l’Ajuntament de St Cugat, EMD de Valldoreix i 
la Diputació, poden arribar a canviar la qualificació de la parcel·la per tal que entri dins 
la 20a/10 per exemple (600m2)? 

41. Si no és així, el valor de la finca es veu afectat ja que de cop, ja no arriba a la 
parcel·la mínima, i  per tant no es pot tirar la casa a terra i tornar-ne a construir una 
amb més metres. Com es compensa això? 

42. Podem fer una reunió presencial o virtual per respondre dubtes tècnics? 
43. Veient aquesta taula adjunta no em concorden els metres quadrats a expropiar amb 

el dibuix adjunt, m’ho poden explicar si us plau? La façana a la carretera fa uns 20 
metres, per aconseguir els gairebé 60 m2 que volen expropiar corresponen a molt 
tros dins de la finca, no a l’anomenada “línia d’expropiació” del document. Potser es 
refereixen a la suma de metres de l’expropiació temporal més la definitiva? 

44. Si no els poden treure, ens poden posar en contacte amb el veí per poder tallar-los? 
Són a punt  de caure a casa nostra i estan en molt mal estat. 

45. Com afecta a l’accés del camí que va fins el dipòsit, es mantindrà l’accés? 
46. Es manté el gual? 
47. L’ocupació temporal pot fer-se de manera que no obstaculitzi la sortida al jardí? Tenim 

habitants de la casa amb mala mobilitat. 
48. Com es veu afectat el pas aeri de l’electricitat i la fibra òptica? 
49. Tindrem accés a la clau de pas de l’aigua situada a la zona d’ocupació temporal? 
50. Les toves de jardí es tornaran a posar? 
51. Com es compensa, per l’ocupació temporal i per l’expropiació total? Quantitat 
52. Després d’aquesta actuació la casa deixarà d’estar afectada a noves expropiacions, 

és a dir, podrem fer obres majors sense haver de cedir un tros? 
53. Quines són les dates previstes d’execució? 
54. Quant de temps es preveu la durada de les obres? 
55. La qualificació actual de la parcel·la és de 20a/11, segons el registre la parcel·la té 

1021 m2, si es perden aquests metres per expropiació, passarà a tenir una altra 
qualificació (per exemple 20a/10 parcel·la mínima 600m2)? 

56. Ja que la obra és una cooperació entre l’Ajuntament de St Cugat, EMD de Valldoreix i 
la Diputació,  poden arribar a canviar la qualificació de la parcel·la per tal que entri dins 
la 20a/10 per exemple (600m2)? 

57. Si no és així, el valor de la finca es veu afectat ja que de cop, ja no arriba a la 
parcel·la mínima, i per tant no es pot tirar la casa a terra i tornar-ne a construir una 
amb més metres. Com es compensa això? 

58. Podem fer una reunió presencial o virtual per respondre dubtes tècnics? 
59. Veient aquesta taula adjunta no em concorden els metres quadrats a expropiar amb 

el dibuix adjunt, m’ho poden explicar si us plau? La façana a la carretera fa uns 20 
metres, per aconseguir els gairebé 60 m2 que volen expropiar corresponen a molt tros 
dins de la finca, no a l’anomenada “línia d’expropiació” del document. Potser es 
refereixen a la suma de metres de l’expropiació temporal més la definitiva? 

60. La vorera proposada passaria molt a prop de casa nostra, afecta la llum i la intimitat, 
com es   solucionarà això? 
La ocupació temporal, a què es refereix? Quant de temps és? Això afecta molt a la 
vida diària, perquè està ben enganxat. 
Els cotxes que aparquen ara al carrer on aparcaran? Si no tenim accés al garatge, ni 
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al camí de baix, ni cap el cotxe per l’accés alternatiu que proposen, i no podem 
aparcar al carrer, què fem? 

 
 Resposta: 

1. Les superfícies ocupades es troben a la taula de béns i drets afectats del projecte. Es 
detallen les       superfícies a continuació de projecte. 

Expropiació definitiva: 59,76 m2 
Servitud de pas per serveis definitiva: 10,88 m2 Ocupació temporal per execució 
de vial: 72,39 m2 Ocupació temporal per execució de serveis: 28,26 m2. 
Es detecta errada en el grafiat del límit d’expropiació de la finca 12 en el plànol 
d’expropiació de projecte. 
Es revisa i s’adjunta la modificació de la relació de béns i drets afectats quedant les 
superfícies revisades: 
Expropiació definitiva: 42,22 m2 
Servitud de pas per serveis definitiva: 10,88 m2 Ocupació temporal per execució 
de vial: 90,41 m2 Ocupació temporal per execució de serveis: 28,26 m2 

2. És la superfície necessària que s’ocupa de manera temporal per a la execució de les 
obres. 

3. La duració de la ocupació temporal és el de la durada de les obres. En aquest cas el 
projecte estableix un termini d’execució de les obres de 17 mesos. Les obres 
s’executaran per fases, pel que la durada de les obres en el tram afectat de la finca 
12 serà inferior, i es determinarà en la fase d’execució de les obres amb l’aprovació 
del Pla de Treballs per part de la Direcció de les Obres. 

4. Durant l’execució de les obres que afecten a la finca 12 s’instal·laran tancaments per 
tal de  preservar la intimitat. 

5. L’accés al garatge es mantindrà accessible durant l’execució de les obres a excepció 
dels treballs que afecten directament l’entrada al garatge. Concretament durant els 
treballs de demolició de l’edificació que actualment es troba sota la part ocupada pel 
futur vial i reposició de mur a nou límit de la finca. 

6. L’accés al garatge quedarà en les mateixes condicions que es troba actualment. 
7. La visibilitat de l’entrada al garatge es veurà millorada amb l’actuació prevista, no sent 

necessari la instal·lació d’un mirall. En cas que l’afectat consideri necessari la 
instal·lació d’un mirall un cop finalitzades les obres, aquest haurà de sol·licitar una 
autorització a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, administració titular 
d’aquest tram de carretera. 

8. L’actuació prevista té com a objectiu millorar la seguretat viària i es preveu que hi hagi 
una pacificació del trànsit i una reducció de les velocitats dels vehicles en aquest 
tram. En cas que l’afectat consideri necessari senyalitzar especialment l’entrada i 
sortida de vehicles un cop finalitzades les obres, aquest ho haurà de sol·licitar a 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, administració titular d’aquest tram 
de carretera. 

9. La senyalització definida en projecte constructiu ja preveu la senyalització específica 
de l’itinerari de vianants i bicicletes amb senyals verticals indicant ‘Prioritat per a 
vianants’ en tot el seu recorregut. 

10. El cost de reposició de la tanca de la finca està previst en el projecte. 
11. En projecte s’ha previst la reposició de la tanca amb acabats equivalents als existents. 
12. La reposició de la tanca serà de nova execució, amb característiques similars a la 

existent. 
13. En projecte constructiu ja es preveu la reposició de la tanca seguint les ordenances 
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municipals. En projecte no es preveu aprofitar les reixes existents. Si així el propietari 
afectat ho requereix, a l’inici de les obres es donarà ordres a la Direcció de les Obres 
que la retirada de la reixa existent s’efectuï de manera que es pugui recuperar 
posteriorment, sempre que tècnicament sigui possible 

14. Els talussos afectats per la construcció de l’itinerari de vianants i bicicletes 
s’executaran amb una inclinació del talús de proporció 3H:2V (H: horitzontal i V: 
vertical). 

15. En projecte no es preveu aprofitar les reixes existents. Si així el propietari afectat ho 
requereix, a l’inici de les obres es donarà ordres a la Direcció de les Obres que la 
retirada de la reixa existent s’efectuï de manera que es pugui recuperar posteriorment, 
sempre que tècnicament sigui possible. 

16. El mur afectat a la finca 12 per l’execució de l’itinerari de vianants i bicicletes es 
demolirà i s’executarà un de nova execució a l’emplaçament del nou límit 
d’expropiació. 

17. El projecte constructiu preveu la protecció de l’itinerari de vianants i bicicletes amb un 
sistema de contenció per a vehicles formada per una barrera mixta de fusta i acer. La 
finca 12 quedarà protegida enfront d’una possible sortida de via dels vehicles 
mitjançant aquest sistema de protecció. 

18. Durant l’execució de les obres en el tram afectat de la finca 12 s’habilitarà un accés 
provisional a la mateixa. 

19. L’escala d’accés a la finca 12 no queda afectada per expropiació. Es detecta errada 
en el grafiat del límit d’expropiació de la finca 12 en el plànol d’expropiació de 
projecte. 

20. En projecte constructiu s’ha previst la retirada de l’escala actual d’accés a la finca i 
reposició amb una escala de nova execució. 

21. En projecte constructiu es defineix la reposició de l’escala existent amb una escala de 
nova execució i que compleix amb els paràmetres previstos al Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE) que estableix las exigències que han de complir els edificis en 
relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts a la Llei 38/1999 
de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 

22. Per a la ocupació temporal per a l’execució de la reposició de serveis afectats l’accés 
es realitzarà pel lateral de la finca. Els 60 cm es salvaran amb l’execució d’una rampa 
en terres que serà retirada al finalitzar les obres. 

23. En projecte constructiu no està previst accés lateral a la finca per al propietari afectat. 
L’accés serà provisional i per als operaris de l’obra. L’accés per al vehicle al garatge 
del propietari afectat està previst pel propi garatge i en aquelles fases on no és 
possible mantenir l’accés de manera provisional (de demolició i reposició de la finca 
en aquest tram), l’accés es podrà realitzar pel camí situat a l’est de la finca (camí del 
Dipòsit de Can Cadena). 

24. Les mesures adoptades per a adaptar l’accés provisional d’obra seran retirades un 
cop finalitzades  les obres. 

25. No es pot mantenir l’accés provisional al lateral de la finca un cop finalitzada l’obra. 
26. No es pot incorporar un nou accés a la finca. El desnivell entre la carretera i la finca 

serà el mateix  que actualment. 
27. Els arbres esmentats no es veuen afectats per les obres, per tant no està previst la 

seva retirada. 
28. En cas que l’afectat consideri necessari per qüestions de seguretat la retirada dels 

dos arbres, aquest ho haurà de sol·licitar a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, administració titular d’aquest tram de carretera. 
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29. El projecte constructiu preveu mantenir l’accés al camí del dipòsit de Can Cadena. 
30. Es manté l’accés al garatge de la finca 12 afectada des de la carretera. 
31. La ocupació temporal prevista en projecte ocupa la superfície de la part davantera de 

l’habitatge on hi ha l’accés principal al jardí. En fase d’obra s’estudiarà la possibilitat 
de mantenir aquest accés o habilitar a les persones de mobilitat reduïda l’accés lateral 
a l’habitatge que actualment disposa aquesta. 

32. El projecte preveu el soterrament de les línies aèries dels serveis en aquest tram. El 
soterrament de les línies comporta la modificació de les escomeses aèries de la finca 
12. Les escomeses d’electricitat i fibra òptica es reposaran en aeri fins al punt de 
connexió a l’habitatge. El subministrament d’aquests serveis es mantindran en tot 
moment durant l’execució de les obres. 

33. Durant l’execució de les obres es mantindrà l’accés a la clau de pas de l’aigua. El 
subministrament d’aquest servei es mantindran en tot moment durant l’execució de 
les obres. 

34. El paviment del jardí afectat es reposarà en les mateixes condicions d’estètica i 
qualitat de materials que el paviment existent. 

35. La durada prevista de les obres és de 17 mesos. 
36. S’han mantingut diverses converses telefòniques amb la propietària Sra. XX i reunió 

presencial a la finca afectada en data de 2 de juny de 2021 per part de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures Viàries, en el que s’ha resolt la 
majoria de dubtes esposats en la present al·legació. 

37. La façana de la finca 12 amb la carretera té una longitud d’uns 36 metres, i s’expropia 
una franja  d’uns 1,17 metres d’amplada mitja, pel que la superfície total a expropiar és 
de 42,22 m2 i la superfície d’ocupació temporal per execució de vial de 90,41 m2. 
La distància entre el nou límit expropiat de la finca 12 i la façana de l’habitatge és de 
2,50 metres en el límit de la finca es reposarà el tancat de la finca seguint les 
ordenances municipals. L’actuació prevista al projecte elimina la possibilitat d’aparcar 
als marges de la carretera regularitzant els usos de la carretera i millorant la seguretat 
viària en el tram objecte de l’actuació. Es manté l’accés al garatge particular de la finca 
12 i l’accés al camí del dipòsit de Can Cadena. 

 
Al·legació 2 XXX 
 Demana: 

Que el projecte prevegi deixar el camí d’accés a la Masia Can Llobet en les mateixes o 
millors condicions d’estat, espai i visibilitat. 
Que el projecte senyalitzi i il·lumini si s’escau el citat camí per garantir la seguretat dels 
usuaris de  l’accés a la Masia Can Llobet i de la via pública de comunicació. 

 
 Resposta: 

El projecte preveu deixar l’accés a la Masia Can Llobet, situat al PK 10+865 de la BV-
1468, marge esquerra, en millors condicions d’estat, espai i visibilitat que les que té 
actualment. 
Que es reposarà la senyalització vertical existent que indica “Masia Can Llobet” i que el 
projecte no  preveu la il·luminació d’aquest tram de carretera siguin criteris tècnics de la 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat al tractar-se d’un tram interurbà. 
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Al·legació 3 XXX 
 Demana: 

 
1. Proposta de canvi al projecte al tram de la Floresta a la futura rotonda (afectació 

finca 18). 
Es proposa ampliar la superfície a expropiar al tram de La Floresta entre la carretera / 
antic Camí i la rotonda, tal i com es marca al plànol. És a dir, incloure la superfície de 
la zona indicada amb la lletra E com a “superfície a expropiar”. El projecte expropia 
uns 3 metres a banda i banda durant tots els trams menys en aquesta zona (fins i tot 
en aquest tram es manté aquest criteri, com representa la zona F que s’està 
expropiant també). Així doncs, s’haurien d’expropiar uns 3 m d’amplada de la finca 
18. 
 

1. Proposta de canvi al projecte al Tram Valldoreix/ Dipòsit de l’aigua (afectació 
finca 2). 
Es proposa ajustar a la realitat la superfície de l’accés a les propietats i ajustar zones 
a expropiar. 
Procedeix incrementar la superfície de l’accés a propietat per ajustar-la a la realitat 
actual (zona aproximada indicada amb la lletra B). Això facilitaria adaptar la zona a 
l’ús actual: accés al veïnat per poder aparcar (les cases de la zona no tenen 
aparcament en un tram molt perillós per l’intens trànsit) i la zona és essencial per a 
l’accés i operativa del dipòsit de l’aigua situat a la parcel·la D del plànol. 
Proposem incloure la zona A com a “superfície a expropiar”. Aquest petit tros quedaria 
totalment aïllat. Segons el Planejament urbanístic, es tracta de SOL URBÀ 20a11. Es 
demana incloure-ho també, doncs el petit triangle sí inclòs com a “superfície a 
expropiar” també és SOL URBÀ. 
 

1. Proposta de canvi al projecte al tram entre Valldoreix i la Floresta (afectació 
finca 2). 
Seria convenient incrementar la zona d’ocupació temporal d’uns 1.100 m2 previstos a 
la finca 2, fins a  uns 1.800 m2, ajustant la forma i superfície previstes. 
Aquesta zona és la millor per a instal·lar no només les casetes d’obra, sinó per 
utilitzar-la de magatzem i aparcament per guardar tota la maquinària i materials a 
utilitzar durant l’obra. Aquesta zona es va utilitzar durant la construcció dels túnels de 
Vallvidrera. Avantatges d’aquesta zona: terreny pla, sense arbres i amb un únic accés 
i que serà més fàcil per vigilar (tot està envoltat amb xipresos). A més, existeix un 
punt de connexió elèctrica a la mateixa zona que s’utilitzà per a la planta formigonera 
que hi hagué durant l’obra dels Túnels i que probablement podria sol·licitar a 
ENDESA. 
A més, la nostra experiència prèvia que tenim en processos d’ocupació temporal per 
a l’execució d’infraestructures ens ha demostrat que sempre s’ocupa una superfície 
molt major de la definida inicialment al projecte. Per això, preferim ser realistes durant 
la redacció del projecte i no estar fiscalitzant durant l’obra la zona real que està 
ocupant el contractista. La nostra proposta coneixent la zona és ampliar, 
aproximadament, fins als 1.800m2 d’ocupació 

 
 Resposta: 

 
1. Proposta de canvi al projecte al tram de la Floresta a la futura rotonda (afectació 

finca 18). 
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Els criteris d’expropiació per tal de delimitar la situació del límit d’expropiació és de 3 
metres per a carreteres convencionals i de 0 metres en camins, zones urbanes i 
zones urbanitzables. 
La finca 18 és troba afectada per l’ocupació per l’execució del ramal de la rotonda del 
Camí Antic de Terrassa. Aquest vial és un vial de titularitat municipal de l’Ajuntament 
de Sant Cugat, i al no tractar-se de carretera convencional, és d’aplicació el límit 
d’expropiació en una franja de 0 metres. 
No procedeix incrementar la superfície d’expropiació de la finca 18. 

 
2. Proposta de canvi al projecte al Tram Valldoreix/ Dipòsit de l’aigua (afectació 

finca 2). 
Els criteris d’expropiació per tal de delimitar la situació del límit d’expropiació és de 3 
metres per a carreteres convencionals i de 0 metres en camins, zones urbanes i 
zones urbanitzables. 
La finca 2 és una finca de naturalesa Rústica i s’ha expropiat segons criteris de 
carretera convencional en Sòl No urbanitzable amb una franja d’expropiació de 3 
metres i amb una franja d’expropiació de 0 metres en Sòl Urbà Consolidat.  
No procedeix incrementar la superfície d’expropiació de la finca 2 per criteris tècnics. 
 

1. Proposta de canvi al projecte al tram entre Valldoreix i la Floresta (afectació 
finca 2). 
La zona d’ocupació temporal prevista a la finca 2 per acopis de material, casetes 
d’obra, etc, es considera adequada tant pel que fa a l’emplaçament com a la superfície 
necessària. 

.../... 
Que havent quedat resoltes les al·legacions presentades en base als arguments 
exposats, es considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants, bicicletes entre la Floresta i Valldoreix a 
la Carretera BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí Antic de 
Terrassa. TM Sant Cugat del Vallès” i de la relació de béns i drets afectats. 
 
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, que aprova 
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, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
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En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 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), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a 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 18.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques quant a la col·laboració de les 
persones que coneguin dades que permeti identificar altres interessats. 
 
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 
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procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
En virtut del que disposa l’article 3.3 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació, aquest 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions que han estat formulades per les 
obres del projecte constructiu “Itinerari de vianants, bicicletes entre la Floresta i 
Valldoreix a la Carretera BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí Antic 
de Terrassa. TM Sant Cugat del Vallès” d’acord amb la fonamentació que figura a la 
part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. APROVAR definitivament el projecte constructiu d’obres, amb un pressupost 
d’execució d’un milió set-cents quaranta mil sis-cents vint-i-vuit euros amb 
seixanta-sis cèntims (1.740.628,66 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(365.532,02 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 2.106.160,68 EUR, 
així com una partida de valoració d’expropiacions de 28.802,29 EUR. Així doncs, el 
pressupost per a coneixement de l’Administració és de 2.134.962,97 EUR, IVA inclòs. 
Talment, conté l’estudi de seguretat i salut. i no ha estat previst en el vigent pressupost 
de 2021 d’aquesta corporació. 
 
 Tercer. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats.  
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TM. SANT CUGAT DEL VALLÈS 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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 EXPROPIACIÓ SERVITUD DE 
PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 
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2 XXX 
XXX Rústica-Pastures 37 01 1.029,75  0,00  0,00  0,00  0,00 1.195,39 SNU 

3 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures/

bosc baix 
37 03 1.077,45  0,00 98,66  0,00  0,00 632,51 SNU 

4 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 04 224,31  0,00  0,00  0,00  0,00 164,22 SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica Via de 
comunicació de 
domini públic 

37 9011 259,95  0,00 104,40  0,00  0,00 32,12 SNU 

7 XXX 
XXX Rústica-Pineda 37 50 743,57  0,00  0,00  0,00  0,00 78,39 SNU 

8 XXX 
XXX Rústica-Matolls 37 05 301,41  0,00  0,00  0,00 41,75 284,99 SNU 

11 XXX Rústica-Pineda 47 73 591,60  0,00  0,00 71,22 290,54 91,45 SNU 

12 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 18971 01 42,22  0,00  0,00 10,88 90,41 28,26 SU 

13 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/bosc baix 47 75 2.575,50  0,00  0,00 0,00  158,18 0,00  SNU 

14 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 76 90,26  0,00  0,00 146,51 41,68 239,64 SNU 

15 XXX 
XXX 

Urbana-
Residencial 19955 01 573,83  0,00  0,00  0,00 196,96  0,00 SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 18 643,21  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 SNU 

17 XXX 
XXX Rústica-Pineda 47 19 1.048,25  0,00 33,42  0,00  0,00 249,00 SNU 

18 XXX 
XXX 

Rústica-
Pineda/pastures 47 20 788,30  0,00 0,00 0,00  273,77 155,10 SNU 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

 
AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

9 
ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE 
VALLDOREIX -EMD 

Urbana/Industrial 21016 01 291,54 184,90 SU 

10 ÀREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA Rústica/- - - 341,54 117,05 SU/SNU 

 
Quart. 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 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), 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. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars que figuren a la relació 
de béns i drets.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte (0b250024980e2965ea2d) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

IBAÑEZ MANJON MARIA DEL  
CARMEN -             26/10/2020, 00:26  
MARTINEZ MARTINEZ MARIA –           26/10/2020, 09:03 

Tècnic/a del Servei Promotor  Maria Josep Palau Pascual (TCAT)           30/10/2020, 20:31  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           02/11/2020, 09:14 
 
26.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Eixamplament i 
millores de revolts a la carretera BV-4342. FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i 
Lluçà”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. 
núm. 2018/13456).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel president 

https://seuelectronica.diba.cat/
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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 
 
En virtut de l’Acord núm. 340 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 10 de juny de 2021, es va aprovar inicialment el projecte constructiu 
“Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. FASE 2. TTMM Sant 
Martí d’Albars i Lluçà”, amb l’objectiu de portar a terme l’execució de les obres de 
seguretat viària del tram de la carretera BV-4342 des del PK 0+000 a Santa Eulàlia de 
Puig-Oriol (Lluçà) fins al PK 3+400, al terme municipal de Sant Martí d’Albars, i amb un 
pressupost d’execució de sis-cents vuitanta-un mil cinc-cents tres euros amb 
setanta-dos cèntims (681.503,72 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(143.115,78 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 824.619,50EUR, i 
una partida de valoració d’expropiacions de 51.013,00 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 875.632,50EUR, IVA inclòs. Talment, conté 
l’estudi de seguretat i salut. Així mateix, es va informar que el pressupost no ha estat 
previst en el pressupost de 2021 d’aquesta corporació.   
 
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), quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a 
les ocupacions definitives i/o temporals que puguin ser necessàries per a l’execució de 
les obres, es duria 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’hauria 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 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 
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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.  
 
Que en virtut del citat Acord es va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats 
d’expropiació i/o ocupació temporal pel citat projecte, situat al terme municipal de Sant 
Martí d’Albars i Lluçà, fent-ne exposició pública per un període de trenta dies hàbils 
així com les notificacions individualitzades. 

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM LLUÇÀ 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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U1 XXX 
XXX Urbana-Altres 34768 03 24,28       233,75   SU 

U2 
XXX 
XXX 
SIDOGRAS, SA 

Urbana-
Industrial 34768 01 270,54      48,21  SU 

1 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 8 40 1.125,99       680,50   SNU 

2 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 37 111,90       77,25   SNU 

3 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 41 1.363,52    1.180,09  SNU 

4 XXX 
XXX 

Rústica-
Matolls 8 42 4.193,71    2.510,58  SNU 

5 XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix 10 43 1.117,04    1.710,13  SNU 

 
TM SANT MARTÍ D’ALBARS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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6 Grup de Gestió Econòmica 
Empresarial Bejet, SL 

Rústica-
Bosc 4 01 1.120,18       1.033,09   SNU 
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7 XXX Rústica-
Bosc baix 5 06 800,10      488,54  SNU 

8 XXX 
Rústica-
Pastures/ 
bosc baix 

5 04 1.259,02       1.237,33   SNU 

9 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/
conreu secà 

4 11 1.283,61       689,19   SNU 

10 XXX Rústica-
Bosc baix 4 13 155,78    53,22  SNU 

11 XXX Rústica-
Conreu secà 5 05 79,56    183,68  SNU 

12 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 14 1.379,23    975,19  SNU 

13 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 18 2.392,68    1.507,27  SNU 

14 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 19 779,44    610,70  SNU 

15 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 5 19 749,18    362,54  SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 4 20 75,53    128,87  SNU 

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/

bosc baix 
4 23 1.545,44    1.085,43  SNU 

18 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 20 2.400,39    1.804,59  SNU 

19 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 4 24 153,61    189,11  SNU 

20 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 4 34 218,64    241,06  SNU 

21 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 5 21 679,24    243,02  SNU 

22 XXX Rústica-
Conreu secà 4 35 830,15    701,40  SNU 

23 XXX Rústica-
Improductiu 5 22 595,46    29,39  SNU 

24 XXX Rústica-
Conreu secà 5 23 191,09    605,36  SNU 

 
Que es va procedir a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
projecte d’obres i de la relació dels béns i drets afectats, mitjançant la inserció del 
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corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 15 de juny de 2021 i al diari Ara de data 21 de juny de 
2021, així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler d’anuncis dels 
Ajuntaments de Sant Martí d’Albars i Lluçà. 
 
Que durant el període d’informació pública interposen al·legacions al respecte, i 
l’oficina tècnica promotora del projecte emet informe amb el següent tenor literal:  
 

.../... 
Al·legació 1. XXX 

 
PUNT 1 
 

 Manifesta: 
 
“Que he demanat explicacions, per correu electrònic, a l’Oficina Tècnica de Planificació 
Actuació en Infraestructures per tal que m’aclareixin fins on m’expropien en la meva 
propietat.”. 
 

 Demana: 
 
El mapa que he rebut per carta resulta molt confós ja que no indica fins on s’eixamplarà la 
carretera 
 

 Resposta: 
 

En els plànols de projecte consta la línia d’expropiació definitiva. Els plànols estan 
referenciats en coordenades UTM. Abans de l’inici de les obres es procedirà al replanteig 
de l’esmentada línia per apreciar sobre el terreny on queda el límit d’expropiació definitiu. 

 
PUNT 2 

 
 Manifesta: 

 
Per tal d’aclarir els meus dubtes, vaig enviar un correu electrònic de data 16 de juliol a la 
mateixa oficina abans esmentada 

 
 Demana: 

 
2.1-Eixamplaran la carretera actual o no? O només faran arranjaments de tanques 
metàl·liques, desaigües, etc.? En cas que s’eixampli la carretera voldria un mapa al 
respecte 

 
 
2.2-En relació amb l’alzina centenària(...) voldria saber si entre aquest arbre i la carretera 
actual teniu intenció de fer algun arranjament o no. 
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 Resposta: 

 
2.1-Es farà un eixamplament de carretera per tal de dotar-la en tot el tram de l’amplada 
mínima de seguretat necessària considerada en el pla zonal de la Diputació de Barcelona 
segons les característiques de volum de trànsit i orografia de la zona. L’eixamplament 
comportarà necessàriament la modificació de les tanques metàl·liques i desaigües afectats. 

 
2.2-Es respon sobre el mateix arbre en el punt 3. 

 
PUNT 3 

 
 Manifesta: 

 
En concret la pàgina 700 (plànol 5) es troba l’alzina centenària (alzina castanyera) que, tot i 
no està declarada com arbre monumental és un arbre centenari, que tots els habitants de 
Sta Eulàlia de Puigoriol la coneixen. Per tant, volem que es respecti el seu entorn i que no 
quedi arraconada a peu de cuneta (s adjunto fotografia d’on es troba ubicat exactament 
aquest arbre pk 0.82 aprox.). 
 
El tronc de l’arbre centenari es troba a 5 metres aprox. de la carreta actual. La nova 
carretera, sembla ser, que s’eixamplà uns 2m aprox. en el tram de davant l’alzina. A més 
consta un desmunt de terra ben bé davant de l’alzina i una nova cuneta en terres també 
davant de l’alzina  (així consta en el plànol), fet que pot afectar moltíssim a la seva salut. 
 

 Demana: 
 

Que no s’executin les obres segons el projecte abans esmentat Demanen que es faci un 
projecte alternatiu d’aquesta corba on es troba l’arbre (el qual és facilíssim de fer) per tal de 
que no s’eixampli ni un cm la carretera actual per la banda on es troba l’alzina centenària. 
 

 Resposta: 
 

En el plànol 3B full 5, pàgina 700 del projecte, hi ha la planta on s’indica ampliació de 
calçada i execució de cuneta de terres en el peu de plataforma. 
 
En el plànol 3D full 2, perfil 83 del PK 0+820 s’aprecia l’ampliació que es realitza, de 2m, 
consistents en un eixamplament de calçada i una cuneta de terres. 

 
Amb l’ampliació plantejada, en cap cas l’alzina esmentada queda afectada pel projecte. 
 
En relació amb la carretera, l’alzina es troba a 5m de la calçada actual, de manera que es 
trobarà un cop executada l’actuació, a 4m, el que no suposa un problema per a les 
condicions del traçat proposat per a la carretera. 
 
En relació amb la cuneta, es va proposar de terres per afectar al mínim aquest entorn, 
havent-se de realitzar un solc de poca profunditat ja que es troba a nivell amb el terreny 
actual. La cuneta és necessària per drenar l’aigua en aquest punt, però al ser de terres es 
revegetarà i quedarà integrada en l’entorn un cop acabada l’obra. 
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El desmunt que s’indica en la planta s’aprecia en el perfil transversal que és un reperfilat 
per fer la cuneta de terres, no una excavació. Aquest és un aspecte del que es tindrà cura i 
que tenint en compte la presència de l’alzina es minimitzarà, passant a ser un tractament 
del talús existent enlloc d’un reperfilat. 

 
Al·legació 2. XXX 

 
PUNT 1 

 
 Manifesta: 

 
Dins el tram afectat per les obres a l'altura de la nostra finca, existeix un camí d'accés que 
és transitat. Aquest camí és l'accés a la casa de Torrents Xic (Torrents està dividida en dos 
habitatges, amb les seves corresponents finques). 
 

 Demana: 
 

Demanem que el camí d'accés a la casa i finca de Torrents Xic segueixi essent transitable 
amb un turisme, tal i com és actualment. Demanem que tingueu en compte de no deixar un 
pendent massa pronunciat en la unió de la carretera amb el camí d'accés a Torrents Xic, 
reomplint amb el material necessari o adoptant la solució que els vostres tècnics creguin 
més adequada. 
 

 Resposta: 
 

L’accés situat a la finca 9 és una pista de terra transitable per vehicles. Té una pendent 
ascendent no massa pronunciada que permetrà un encaix de l’accés adequat. Tots els 
accessos a finques està previst condicionar-los deixant-los en condició apta per al trànsit 
de vehicles. 

 
PUNT 2 

 
 Demana: 

 
Que tota la llenya resultant de les tales d'arbres i vegetació necessàries per a la ampliació 
de la  carretera sigui deixada a la pròpia finca, per al nostre propi ús. 

 
 Resposta: 

 
Aquest aspecte no correspon a una consideració tècnica a resoldre en aquest informe 
d’al·legacions. 

 
Al·legació 3. XXX 

 
 Manifesta: 

 
Segons el que nosaltres veiem en el plànol 10 de pàgina 589, tocant a la carretera tenim la 
fita de la nostra finca i crec que això no s'hauria de tocar. 
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En la pàgina 588, a la dreta de la carretera hi ha un camí peatonal i una bassa d'aigua. 
Crec   que això tampoc s'hauria de tocar i seria millor passar pel marge esquerra. 
 
Per últim, en la pàgina 587 demanaríem que no agaféssiu el terreny de la part de la dreta, 
sinó de l'esquerra de la carretera per tal que la casa quedi el més lluny possible de la 
carretera  on a més a més hi ha camps de cultiu. 
 

 Demana: 
 

Les peticions descrites 
 

 Resposta: 
 

Tenint en consideració que en l’al·legació la descripció de fulles és en ordre decreixent, i 
per la ubicació de l’esmentada casa, cal prendre consideració que quan s’indica dreta i 
esquerra és  en sentit decreixent dels PK de la carretera 

 
La resposta es dona identificant els marges de la carretera segons el sentit creixent dels PK. 

 
Plànol 10, full 15 de 24 (pàgina 589) referent a una fita no identificada en la topografia, 
situada al marge esquerre de la carretera, al límit de les finques 8 o 11: 
 

- Les actuacions previstes en aquest tram consisteixen en ampliació pel marge dret 
de la carretera, fent-se en el costat esquerre l’expropiació únicament per obtenció 
del domini més la franja d’ocupació temporal per a l’execució de les obres. 

- Les actuacions estan descrites en planta en el plànol 3B full 12 de 19 i en els perfils 
transversals del plànol 3D full 8 de 14 on s’aprecia l’ampliació només pel marge dret. 

- Abans de l’inici dels treballs es prendran les coordenades exactes i en cas que 
només estigui afectada per l’expropiació temporal es recol·locarà en el mateix punt 
un cop acabats els treballs. En cas d’estar situada dins l’àmbit del domini públic, es 
col·locarà en el límit del domini públic expropiat. 

 
Plànol 10, full 14 de 24 (pàgina 588) referent a un camí i una bassa d’aigua, situats al 
marge esquerre de la carretera, a la finca 8: 
 

- Les actuacions previstes després del PK 1+900, consisteixen en ampliació pel 
marge dret de la carretera, fent-se en el costat esquerre l’expropiació únicament per 
obtenció del domini públic més la franja d’ocupació temporal per a l’execució de les 
obres. 

- Les actuacions estan descrites en planta en el plànol 3B full 11 de 19 i en els perfils 
transversals del plànol 3D full 8 de 14 on s’aprecia l’ampliació només pel marge 
dret des del PK 1+900 en endavant. 

- Per tant, no s’afectaran ni la bassa ni el camí. 
 
Plànol 10, full 13 de 24 (pàgina 587) referent a la ubicació de la casa, situada al marge 
esquerre de la carretera en el tram entre el PK 1+920 i 2+000 
 

- Les actuacions previstes després del PK 1+900, consisteixen en ampliació pel 
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marge dret de la carretera, fent-se en el costat esquerre l’expropiació únicament per 
obtenció del domini públic més la franja d’ocupació temporal per a l’execució de les 
obres. 

- Per tant, no s’apropa la carretera a la casa. 
  
                                       .../...                
  
Que havent quedat resoltes les al·legacions presentades en base als arguments 
exposats, es considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del 
Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà” i de la relació de béns i drets afectats. 
 
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, que aprova 
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, 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. 
 
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), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
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al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a 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 18.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques quant a la col·laboració de les 
persones que coneguin dades que permeti identificar altres interessats. 
 
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 3.3 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

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

 
ACORDS 

 
Primer. DESESTIMAR les al·legacions que han estat formulades per les obres del 
projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Lluçà” d’acord amb la fonamentació que figura 
a la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon. APROVAR definitivament el projecte constructiu d’obres, amb un pressupost 
d’execució de sis-cents vuitanta-un mil cinc-cents tres euros amb setanta-dos 
cèntims (681.503,72 EUR), IVA exclòs. Que aplicant el 21 % de l’IVA 
(143.115,78 EUR), resulta tenir un pressupost d’execució total de 824.619,50 EUR, i 
una partida de valoració d’expropiacions de 51.013,00 EUR. Així doncs, el pressupost 
per a coneixement de l’Administració és de 875.632,50 EUR, IVA inclòs. Talment, 
conté l’estudi de seguretat i salut, i el pressupost no ha estat previst en el pressupost 
de 2021 d’aquesta corporació.   
 
Tercer. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats.  

 
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 

 
TM LLUÇÀ 
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U1 XXX 
XXX Urbana-Altres 34768 03 24,28       233,75   SU 

U2 
XXX 
XXX 
SIDOGRAS, SA 

Urbana-
Industrial 34768 01 270,54      48,21  SU 

1 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 8 40 1.125,99       680,50   SNU 

2 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 37 111,90       77,25   SNU 

3 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Pastures 10 41 1.363,52    1.180,09  SNU 

4 XXX 
XXX 

Rústica-
Matolls 8 42 4.193,71    2.510,58  SNU 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2 ) 

C
LA

SS
IF

IC
AC

IÓ
 

U
R

BA
N

ÍS
TI

C
A 

FI
N

C
A 

TITULAR 
N

AT
U

R
AL

ES
A/

 
AP

R
O

FI
TA

M
EN

T 

PO
LÍ

G
O

N
 

PA
R

C
EL

·L
A 

EXPROPIACIÓ SERVITUD DE 
PAS 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

VI
AL

S 

SE
R

VE
IS

 

AE
R

I 

SU
BT

 

VI
AL

S 

SE
R

VE
IS

 

5 XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix 10 43 1.117,04    1.710,13  SNU 

 
TM SANT MARTÍ D’ALBARS 
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6 Grup de Gestió Econòmica 
Empresarial Bejet, SL 

Rústica-
Bosc 4 01 1.120,18       1.033,09   SNU 

7 XXX Rústica-
Bosc baix 5 06 800,10      488,54  SNU 

8 XXX 
Rústica-
Pastures/ 
bosc baix 

5 04 1.259,02       1.237,33   SNU 

9 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/
conreu secà 

4 11 1.283,61       689,19   SNU 

10 XXX Rústica-
Bosc baix 4 13 155,78    53,22  SNU 

11 XXX Rústica-
Conreu secà 5 05 79,56    183,68  SNU 

12 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 14 1.379,23    975,19  SNU 

13 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 18 2.392,68    1.507,27  SNU 

14 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

4 19 779,44    610,70  SNU 

15 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 5 19 749,18    362,54  SNU 

16 XXX 
XXX 

Rústica-
Bosc baix 4 20 75,53    128,87  SNU 

17 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/

bosc baix 
4 23 1.545,44    1.085,43  SNU 
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18 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu 

secà/bosc 
baix 

5 20 2.400,39    1.804,59  SNU 

19 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 4 24 153,61    189,11  SNU 

20 XXX 
XXX 

Rústica-
Conreu secà 4 34 218,64    241,06  SNU 

21 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu 5 21 679,24    243,02  SNU 

22 XXX Rústica-
Conreu secà 4 35 830,15    701,40  SNU 

23 XXX Rústica-
Improductiu 5 22 595,46    29,39  SNU 

24 XXX Rústica-
Conreu secà 5 23 191,09    605,36  SNU 

 
Quar. 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 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), 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. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars que figuren a la relació 
de béns i drets.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte (b58294b334a933af180d) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

 ALEJANDRO ANDRES           13/04/2021, 18:44  
Tècnic/a del Servei Promotor  Roger Bruguera Vilalta (TCAT)            15/04/2021, 12:41  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           21/04/2021, 17:41 
 
27.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució 
d’al·legacions i aprovació definitiva del Projecte constructiu “Eixamplament i 
millora de la carretera BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al 
PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres”, i de la relació de béns i 

https://seuelectronica.diba.cat/
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drets afectats (Exp. núm. 2018/11864).- 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 
 
En virtut de l’Acord núm. 674 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de data de 17 de desembre de 2020, es va aprovar inicialment el projecte 
constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a Arenys 
de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de 
Llavaneres” amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat viària a la carretera 
BV-5031, entre el PK 1+630 i el PK 4+285, i amb un pressupost de dos milions cent 
mil trenta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims (2.100.038,78 EUR) IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % de l’IVA (441.008,14 EUR), resulta tenir un pressupost total de 
2.541.046,92 EUR, i un pressupost per a coneixement de l’Administració de 
2.702.124,27 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una partida de valoració d’expropiacions 
de 151.700,00 EUR i una partida de control de qualitat (excés 1,5 %) de 
9.377,35 EUR. Així mateix, conté l’estudi de seguretat i salut.  
 
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), quant al Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
Que els tràmits administratius relatius a l’aprofitament i ús del domini públic en ordre a 
les ocupacions definitives i/o temporals que puguin ser necessàries per a l’execució de 
les obres, es duria 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’hauria 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 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 
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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.  
 
Que en virtut del citat Acord es va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats 
d’expropiació i/o ocupació temporal pel projecte de referència, situat als termes 
municipals de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, fent-ne exposició pública per un 
període de trenta dies hàbils així com les notificacions individualitzades. 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
TM MATARÓ 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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1 XXX Rústica-Horta 
regadiu 26 36 152,53 2,00 22,55 17,00  0,00 212,10 SUD 

/SNU 

2 VOLUMÈTRIC, SA 
Rústica-Horta 

especial/matoll/ 
improductiu 

26 53 243,84 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

3 BEZALF SA 
Rústica-

Improductiu/matoll/ 
conreu secà 

9 80 670,44 2,00 18,31 19,69  0,00 211,12 SUD 
/SNU 

4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/conreu secà 9 81 1.401,31 1,00 17,24 0,00 0,00 61,62 SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Horta 
regadiu/pastures 26 32 422,24 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

8 RÚSTIQUES DE MATA SL 
Rústica-

Pastures/improductiu/
horta regadiu 

4 83 595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 209,19 SNU 

9 RÚSTIQUES DE MATA SL 
Rústica-Horta 

regadiu/pastures/ 
improductiu 

9 103 1.167,27 1,00 40,98 0,00 0,00 146,17 SNU 

10 IMMOBILIÀRIA MAR SL Rústica-
Bosc/improductiu 4 86 383,19 9,00 9,83 37,22 0,00 369,34 SNU 

12 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 9 28 260,72 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

13 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 9 33 120,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

15 XXX 
XXX Rústica-Bosc 4 21 762,51 0,00 0,00 2,38 0,00 28,45 SNU 

16 XXX 
XXX Rústica-Pastures 4 22 726,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

17 CLAU D'OR SA Rústica-Pastures 9 36 468,25 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 
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18 IMMOBILIÀRIA MAR SL Rústica-Pastures 9 35 498,45 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

19 RÚSTIQUES DE MATA SL 

Rústica-Conreu 
secà/horta 

especial/vimeteres o 
canyars 

4 25 146,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

20 IMMOBILIÀRIA MAR SL Rústica-Bosc 9 91 638,76 11,00 0,00 27,00 0,00 182,12 SNU 

21 URBANIZACIONES VERSALLES SL. Rústica-Bosc 4 68 431,17 0,62 0,00 0,60 0,00 50,15 SNU 

24 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 9 92 121,12 0,00 0,00 0,00 126,90 0,00 SNU 

25 URBANIZACIONES VERSALLES SL. Residencial-
Bosc/pastures 4 69 1.328,23 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

28 URBANIZACIONES VERSALLES SL. Rústica-
Matoll/improductiu 4 32 642,44 0,00 0,00 59,00 0,00 295,19 SNU 

29 FINCAS DORDA SA 
Rústica-

Improductiu/conreu 
secà 

9 2 213,67 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

30 XXX 
Rústica-Bosc 

baix/improductiu/ 
pastures 

9 1 790,41 0,00 0,00 10,33 0,00 95,13 SNU 

34 XXX 
Rústica-

Pastures/horta 
especial/improductiu 

4 57 1.691,23 2,00 39,19 44,31 0,00 265,11 SNU 

36 XXX Rústica-Matoll 6 1 3.021,44 5,00 100,14 32,23 0,00 456,98 SNU 

37 XXX Rústica-Bosc baix 4 92 251,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

38 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/vimeteres o 

canyars 
4 93 243,80 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

40 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 4 94 600,01 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

41 
INVESTIGACIONES Y 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
URBANAS, SL 

Rústica-Matoll 5 3 1.006,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

44 VIVERS LA VINYA, SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMACION Rústica-Bosc 6 7 84,00 1,00 0,00 9,62 0,00 175,81 SNU 

45 BOIXAC, SA Rústica-Bosc 4 56 1.668,56 1,00 0,00 8,41 0,00 187,90 SNU 

46 LANTAJO, SA 
NACAJUCO, SA 

Rústica-
Bosc/improductiu 4 55 480,12 1,00 0,00 12,39 0,00 93,58 SNU 

50 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 95 439,91 4,00 0,00 3,82 0,00 44,03 SNU 

52 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 53 66,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

54 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 5 1 244,27 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 
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56 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/horta 

regadiu 
5 2 646,71 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

     22.631,8       

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
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MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

 
AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

6 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 9 9005 0,00 79,46 SNU 

7 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9005 0,00  45,32 SNU 

11 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 9 9006 0,00 125,87 SNU 

14 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9021 0,00  28,39 SNU 

22 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 4 9015 47,44 59,53 SNU 

23 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació --- --- 9,73 42,81 SNU 

26 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 53165 04 5,97 0,00 SUC 

27 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació --- --- 28,61 0,00  SUC 

31 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural --- --- 0,00 244,11 SNU 

32 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 6 9011 0,00  429,87 SNU 

33 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9017 0,00 58,49 SNU 

39 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 4 9009 59,68 0,00 SNU 

42 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9014 0,00 0,00  SNU 

43 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 6 9005 0,00  30,55 SNU 
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VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

47 AJUNTAMENT DE MATARÓ Via de 
comunicació 6 9007 31,03 47,01 SNU 

48 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural --- --- 0,00 93,15 SNU 

49 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9011 0,00  37,58 SNU 

51 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 4 9010 0,00 19,54 SNU 

53 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 5 9013 0,00  32,53 SNU 

55 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 5 9003 0,00 141,85 SNU 

 
 
 
 
TM SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
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58 XXX Rústica-
Improductiu/bosc 1 98 475,42 0,00 0,00 2,45 0,00 69,71 SNU 

60 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 8 6 329,94 0,00  0,00  9,83 0,00  157,96 SNU 

62 IMMOBILIARIA ELYSANT, SL Rústica-
Bosc/improductiu 1 97 700,46 0,00 0,00 25,18 0,00 195,77 SNU 

35 FINCAS DEL MARESME SA Rústica-pastures 1 96 14,44 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 SNU 
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RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
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AUTORITZACIÓ

/CONCESSIÓ 
VIALS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

57 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA Hidrografia 
natural 1 9008  0,00 10,88 SNU 

59 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9007 5,15 0,00  SNU 

61 AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9005 71,53 92,41 SNU 

 
Que es va procedir a efectuar el preceptiu tràmit d’informació pública de l’esmentat 
projecte d’obres i de la relació dels béns i drets afectats, mitjançant la inserció del 
corresponent anunci, el qual va aparèixer publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) de data 22 de desembre de 2020 i al diari El Punt Avui de data 30 
de desembre de 2020, així com en el tauler electrònic d’aquesta Diputació i en el tauler 
d’anuncis dels Ajuntaments de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres. 
 
Que durant el període d’informació pública interposen al·legacions al respecte, i 
l’oficina tècnica promotora del projecte emet informe amb el següent tenor literal:  
 
.../... 
  

Al·legació 1 XXX 
 
PUNT 1 
 
 Manifesta: 

Titular de la finca: XXX  
XXX, XX (08304) Mataró 
 
 Finca de Projecte: 34 

o Referència cadastral : 08120A004000570000ZQ Polígon: 4 Parcel.la: 57 
o Expropiació de ple domini: 1.691,23 m2  
o Expropiació de serveis: 2 m2 
o Servitud de pas aèria: 39, 19 m2 
o Servitud de pas soterrada: 44,31 m2 
o Ocupació temporal serveis: 265, 11 m2 

 
 Finca de Projecte: 36 

o Referència cadastral: 08120A006000010000ZU Polígon: 6 Parcel·la: 1 
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o Expropiació de ple domini: 3.021,44 m2 
o Expropiació de serveis: 5 m2 
o Servitud de pas aèria: 100,14 m2  
o Servitud de pas soterrada: 32,23 m2  
o Ocupació temporal serveis: 456,98 m2 

 
 Sol·licita:  
Aquesta identificació i descripció de béns i drets afectats, i de titularitat, és manifestament 
errònia. 
 
La relació de béns i drets correcte, ha d'identificar el següent: 
 
a) Titularitat de la finca. 
 
La finca objecte de l'afectació es titularitat de XXX i és explotada en règim d'arrendament 
per Can Tria Ecològic SLU, empresa agrària prioritària. Can Tria Ecològic SLU explota la 
finca en règim d'arrendament i disposa a part de la qualificació d'empresa agrària prioritària 
de certificat com a empresa de conreu ecològic amb certificat ECO CE/0850PE. 
 
Així doncs, s'ha d'incloure en la relació de béns i drets afectats, una identificació correcta de 
la titularitat de la finca afectada: 
 
Titular de la finca: XXX  
XXX, XX (08304) Mataró 
Arrendatari: Can Tria Ecològic SLU 
B-66981994 
Veïnat de Mata,22 (08304) Mataró 
 
b) Béns i drets afectats corresponents a la Finca 34 de Projecte:  
 
Finca de Projecte: 34 
Referència cadastral: 08120A004000570000ZQ Polígon: 4 Parcel.la: 57  
Expropiació de ple domini: 1.691,23 m2 
Expropiació de serveis: 2 m2  
Servitud de pas aèria: 39,19 m2  
Servitud de pas soterrada: 44,31 m2 
Ocupació temporal serveis: 265,11 m2 
Aprofitament: Explotació agrobotiga, habitatge, magatzems, garrofers, ametllers. Empresa 
agrària prioritària. 
Superfície total finca: 18.480 m2 Construïts: 630 m2 
 
A la zona immediata a la Riera de Mata existeix la instal·lació i explotació d’agrobotiga a la 
qual s’hi accedeix des de l'actual carretera BV-5031 en una zona destinada a aparcament i 
accés pavimentat amb rajola exterior d'amplada 2m i mur de protecció d'obra de fàbrica de 
0,30 m amb coronació d'alçada irregular d’1,55 m a 0,40 m. 
 
La zona prevista per OT i expropiació en l’endegament de la Riera de Mata interromp 
l'accés directe a l'agrobotiga amb el consegüent perjudici. Es sol·licita expressament que es 
mantingui en tot moment l'accés a l'agrobotiga tant pel que es refereix als vianants per camí 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

habilitat com a la zona d'aparcament de vehicles des de la carretera BV-5031, desafectant 
en tot cas la zona d'OT. 
 
S'afecta en aquesta zona un garrofer de plantació de gran port, 3 nogueres en el front de la 
carretera, 1 lledoner de gran port amb doble tronc i tres lledoners a la zona d'aparcament de 
l'agrobotiga. 
 
En la zona paral·lela a l'actual carretera existeix mur de pedra i formigó d'amplada 40 cm i 
alçada irregular de 0,80 a 0,40 m amb una longitud de 24 m. Es per això que sol·licita la 
desafectació de la zona de OT prevista. 
 
En la zona de l'habitatge de Can Tria i adjacent a l'actual carretera hi és instal·lada la fossa 
sèptica de recollida d'aigües residuals de l'habitatge en obra de fàbrica i dimensions 3,00 x 
3,50 m. 
 
De la recollida de la fossa sèptica creua un tub de desguàs a una arqueta existent a la finca 
36 de projecte. En tot cas i com a producte de l'actuació s’haurà d'habilitar les mesures 
adients per tal de mantenir la recollida de les aigües residuals dels habitatges habilitant les 
mesures adequades que permetin el seu normal funcionament. 
 
S'afecta també safareig circular en el extrem del camí que dona accés als habitatges de 
Can Tria de diàmetre 6,80 m i h= 3,20 m en obra de fàbrica que es destina al reg entre 
d'altres de la finca 36 amb pericons. Creua l'actual carretera canonada que dona el servei 
d'aigua. 
 
A la zona previst en OT i SP al costat del camí d'accés es preveu desplaçar dos pals de 
fusta en una secció de 1x1 segons plànol corresponents a la línia elèctrica i telefònica que 
afecta una zona enjardinada amb tanca de evonimus de 11m de longitud i 1,60 m de h. 
 
El camí existent dona accés per un costat als habitatges de Can Tria i per altra banda a la 
zona del magatzem a on es realitza la preparació i manipulació dels productes de la finca. 
Això suposa que per aquest camí hi accedeixen camions de gran tonatge. 
 
El fet de traslladar els suports de línia al punts que es preveu impedirà el normal accés a la 
zona de magatzems amb el consegüent perjudici i probable inhabilitació de l'activitat. 
 
Pel mig del camí existent discorre canalització d'aigua que abasteix als dipòsits existents a 
la zona superior i que s'utilitzen com a aigua potable de les mateixes. Creua també pel camí 
existent línia elèctrica de subministrament a la zona de magatzem i agrobotiga i que prové 
del quadre existent als habitatges. 
 
És per tot això que sol·licita expressament la desafectació de la zona de SP i OT en aquesta 
zona adjacent als habitatge de Can Tria, habilitant subsidiàriament una altra opció 
alternativa per tal de mantenir els serveis de línia elèctrica i telefònica sense inhabilitar el 
camí i serveis existents en el camí d'accés a Can Tria i Magatzems. 
 
A la zona EST de la finca i adjacent a l'actual carretera BV-5031 existeix un altre accés als 
habitatges de Can Tria i un camí que dona accés en direcció Est a la finca actualment 
conreada de garrofers, ametller i oliveres. Aquest camí no s'observa que es contempli la 
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seva adequació en el projecte plantejat, essent necessari el seu manteniment i adequació, 
durant i després de les obres, per tal de mantenir l'accés a la finca. 
 
c) Béns i drets afectats corresponents a la Finca 36 de Projecte: 
 
Finca de Projecte: 36 
 
- Referència cadastral: 08120A006000010000ZU Polígon: 6 Parcel·la: 1  
- Expropiació de ple domini: 3.021,44 m2 
- Expropiació de serveis: 5 m2  
- Servitud de pas aèria: 100,14 m2  
- Servitud de pas soterrada: 32,23 m2 
- Ocupació temporal serveis: 456,98 m2 
- Aprofitament: Horta intensiva en regadiu certificació ecològica. Empresa agrària 

prioritària 
- Superfície total finca: 81.392 m2 
 
A l'extrem est de la finca 36 a l'alçada del Torrent de Sant Miguel a on preveu l'endegament 
de la Riera en el creuament amb la carretera BV-5031 és a on s’hi troba instal·lat un dels 
femers de la finca protegit amb mur natural. 
 
Tanmateix en aquesta zona es disposa d'una mina legalitzada que s'inicia a la finca 45, 
creua la carretera fins a la finca 44 i alimenta a la finca 36, totalment necessària i 
imprescindible pel reg de la finca. Aquesta mina ha estat recentment arranjada i entubada 
pel que en tot cas és necessari preservar-la. 
 
Sol·licita en tot cas la desafectació de la zona prevista en aquest extrem de la finca atesos 
els perjudicis que genera i que es considera que no és necessària pel desenvolupament de 
l'obra a executar. 
 
Es sol·licita també la desafectació en la zona del desguàs del calaix actualment existent que 
comunica la finca 36 i 37 atès que no recull aigües, però en tot cas s'estarien abocant a la 
finca de qui subscriu sense cap tipus de conducció o acanalament. 
 
A la zona intermèdia de la finca a on s'observa grafiat un senyal de STOP, es genera una 
gran explanació per a talús a on s'ha habilitat un camí que segons sembla l’única finalitat és 
donar accés a la finca de qui subscriu. 
 
En aquesta zona ja existeix un camí que vehicula el sistema d'accés a la finca i d'altres pels 
quals únicament refent aquestes podria mantenir l'accessibilitat sense malmetre una zona 
de conreu avui plantada i de gran fertilitat. 
 
És per això que es sol·licita la desafecció en aquesta zona i en el sentit plantejat al projecte i 
es vehiculi una solució per mantenir l'accés sense l'agressió que es planteja en projecte. 
 
En aquesta zona i a la part del vial existeix tanca metàl·lica de protecció per a la intrusió de 
senglars a la zona de conreu que s’haurà de mantenir. Aquesta tanca discorre a continuació 
i en paral·lel a l'actual traça de la carretera fins a arribar a la Riera de Mata. 
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En la zona de davant de Can Tria i adjacent amb la Riera de Mata es planteja SP i OT pel 
trasllat de la línia telefònica i elèctrica, generant una expropiació amb una torreta de 2x2 en 
el mig de la finca. No s'observa continuïtat des d'aquesta torreta que es genera. 
 
Aquesta afecció per SP I OT i construcció de torreta, genera un important perjudici a qui 
subscriu, ja que inhabilita tota aquesta zona per a la construcció d'infraestructures agrícoles 
necessàries per a l'activat del tipus hivernacle. 
 
És per això que es sol·licita expressament la desafectació d'aquest zona, o sinó i en el seu 
defecte es traslladi al límit amb la Riera de Mata. 
 
En aquesta mateixa zona i en el camí existeix una mina en galeria degudament legalitzada 
que creua l'actual carretera i ve des del front de l'agrobotiga fins a la finca 36. 
 
A la zona afectada existeixen pericons d'obra de fàbrica per a reg en superfície amb la seva 
part de canonades. 
 
A part del ja descrit s'afecta: 
 
Zona de conreu en horta intensiva ecològica. 
plantació d'un garrofer exemplar, plataners, alzines aïllades, pites ametllers. 

 
d) Resum - conclusió: 
 
En conclusió, els béns i drets sotmesos a informació pública el propi projecte: 
 
1r) No identifica els titulars de la finca, en concret, al seu arrendatari Can Tria Ecològic SLU. 
 
2n) No identifica de forma correcta l'aprofitament existent en la superfície afectada (Finca 
34: explotació d'agrobotiga, habitatge, magatzems, garrofers, ametllers) (Finca 36: horta 
intensiva en regadiu i certificació ecològica. Empresa agrària prioritària). 
 
3r) No identifica correctament la superfície afectada. 
 
4t) No identifica correctament els conreus existents a la finca. 
 
5e)No identificació ni té en compte l’existència d’instal·lacions construccions a la finca 34 i 
que s'afecten: 
 
- aparcament i accés pavimentat  
- mur de protecció 
- mur de pedra i formigó 
- fossa sèptica de recollida d'aigües residuals de l'habitatge, amb les seves canonades i 

arquetes o pous de registre. 
- Safareig circular per a reg de la finca amb 36 pericons, amb les seves canonades d'aigua 
- Zona enjardinada amb tanca de evonimus 
- Accés de l'agrobotiga i magatzem, necessari per a camions de gran tonatge 
- Canalització de subministrament d'aigua potable a la finca 
- Línia telefònica i elèctrica de subministrament a la zona de magatzem i agrobotiga 
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- Camí d'accés a la zona conreada de garrofers, ametllers i oliveres  
- 1 garrofer de plantació de gran port, 3 nogueres, 1 lledoner de gran port i 3 lledoners en 

la zona d'aparcament 
 
6e) No identificació ni té en compte l’existència d'instal·lacions construccions a la finca 36 i 
que s'afecten: 
 
- Femers de la finca protegits amb mur de pedra natural 
- Mina d'aigua per a reg agrícola que té inici a la finca 45, creua per la finca 44 i alimenta a 

la finca 36 
- Camí d'accés a la finca 
- Tanca metàl·lica de protecció per a la intrusió de senglars 
- Mina en galeria des de l'agrobotiga fins la finca 36 
- Pericons d'obra de fàbrica per a reg en superfície i canonades  
- Zona de conreu en horta intensiva ecològica 
- Plantació de garrofer exemplar, plataners, alzines alades, pites i ametllers. 
 
7e) No es concreta ni aclareixen com es realitzarà el manteniment i/o reposició d'aquestes 
instal·lacions i els seus serveis, durant i després de les obres. 
 
8e) No es concreta ni aclareix com es mantindrà l'accés a l'habitatge, agrobotiga, magatzem 
i zona de conreu, durant i després de les obres. 
 
9e) No es concreta ni s'aclareix com es realitzarà el manteniment i/o reposició de les mines 
d’aigua / aprofitament d'aigües, ni dels subministres actuals d'aigua, telèfon i electricitat que 
donen servei a la finca i explotació agrícola ecològica (agrobotiga, magatzem i habitatge). 
 
10e) Tampoc identifica com es realitzarà la reposició i/o restitució de les terres agrícoles de 
conreu, que es veuran afectades per l'execució de les obres. (Abans de l'inici de les obres, 
caldria retirar la capa de terra vegetal de la zona afectada, acopiar-la en un extrem de la 
finca, i una vegada realitzada l'obra, restituir aquesta terra vegetal al seu estat i lloc anterior, 
tot això, a l'objecte de permetre realitzar l'activitat agrícola de forma immediata en aquesta 
superfície, al finalitzar les obres). 
 
És per tot això que la relació de béns i drets afectats haurà de ser rectificada, incloent una 
correcta relació de titulars, béns i drets afectats, així com la previsió de com s’efectuarà el 
manteniment i/o reposició dels béns i drets afectats, per mantenir i garantir l'actual ús i 
aprofitament de la finca, d'habitatge, agrobotiga i activitat agrícola. 
 
 Resposta: 
La relació de béns i drets correcte ha d'identificar el següent: 
 

a) Titularitat de la finca. 
 
La finca objecte de l'afectació és titularitat d’XXX i és explotada en règim d'arrendament 
per Can Tria Ecològic SLU, empresa agrària prioritària. Can Tria Ecològic SLU explota la 
finca en règim d'arrendament i disposa a part de la qualificació d'empresa agrària 
prioritària de certificat com a empresa de conreu ecològic amb certificat ECO 
CE/0850PE. 
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Així doncs, s'ha d'incloure en la relació de béns i drets afectats, una identificació correcta 
de la titularitat de la finca afectada: 
 
Titular de la finca: XXX  
XXX, XX (08304) Mataró 
Arrendatari: Can Tria Ecològic SLU 
B-66981994 
Veïnat de Mata,22 (08304) Mataró 
 
b) Béns i drets afectats corresponents a la Finca 34 de Projecte:  
 
Finca de Projecte: 34 
Referència cadastral: 08120A004000570000ZQ Polígon: 4 Parcel.la: 57  
Expropiació de ple domini: 1.691,23 m2 
Expropiació de serveis: 2 m2  
Servitud de pas aèria: 39,19 m2  
Servitud de pas soterrada: 44,31 m2 
Ocupació temporal serveis: 265,11 m2 
Aprofitament: Explotació agrobotiga, habitatge, magatzems, garrofers, ametllers. 
Empresa agrària prioritària. 
Superfície total finca: 18.480 m2 Construïts: 630 m2 
 
A la zona immediata a la Riera de Mata existeix la instal·lació i explotació d'agrobotiga a 
la qual s’hi accedeix des de l'actual carretera BV-5031 en una zona destinada a 
aparcament i accés pavimentat amb rajola exterior d'amplada 2m i mur de protecció 
d'obra de fàbrica de 0,30 m amb coronació d'alçada irregular d’1,55 m a 0,40 m. 
 
La zona prevista per OT i expropiació en l’endegament de la Riera de Mata interromp 
l'accés directe a l'agrobotiga amb el consegüent perjudici. Es sol·licita expressament que 
es mantingui en tot moment l'accés a l'agrobotiga tant pel que es refereix als vianants per 
camí habilitat com a la zona d'aparcament de vehicles des de la carretera BV-5031, 
desafectant en tot cas la zona d'OT. 
 

L’ocupació temporal prevista en aquesta parcel·la és únicament per als treballs de reposició 
de línia telefònica i línia elèctrica. Aquests treballs comportaran actuacions puntuals que no 
impediran l’accés a la finca al llarg de l’execució de les obres.  

 
En el cas de la reposició de la línia telefònica es col·locaran planxes metàl·liques per a 
mantenir el pas de vehicles per sobre de la rasa de la nova canalització a construir.  
 
El traçat en planta d’aquest servei en el punt d’encreuament de la carretera es pot modificar 
sensiblement uns 5 m en sentit oest per evitar tallar l’accés a la finca 34.  
 
Només caldrà tallar l’accés a la finca i la circulació interior en el moment de realitzar l’estesa 
del nou cable aeri de baixa tensió. Aquest tall no serà superior a una hora.  
 
Per a la resta dels treballs de modificació de la línia elèctrica i telefònica no serà necessari 
tallar la circulació de vehicles ni en l’accés a la finca ni en el moviment interior.  
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En tot cas, es realitza una revisió de la reposició de serveis en aquestes finques per tal de 
reduir l’afecció a les zones de pas més utilitzades. 

 
En la zona paral·lela a l'actual carretera existeix mur de pedra i formigó d'amplada 40 cm 
i alçada irregular de 0,80 a 0,40 m amb una longitud de 24 m. És per això que sol·licita la 
desafectació de la zona de OT prevista. 

 
En cas de tractar-se del muret inclòs a la imatge adjunta, el projecte no preveu que sigui 
afectat en l’execució de les obres. Si es tracta d’un altre tipus de muret, en cas de produir-se 
afectació, aquest serà reposat. 
 

En la zona de l'habitatge de Can Tria i adjacent a l'actual carretera hi és instal·lada la 
fossa sèptica de recollida d'aigües residuals de l'habitatge en obra de fàbrica i 
dimensions 3,00 x 3,50 m. 
 
De la recollida de la fossa sèptica creua un tub de desguàs a una arqueta existent a la 
finca 36 de projecte. En tot cas i com a producte de l'actuació s’haurà d'habilitar les 
mesures adients per tal de mantenir la recollida de les aigües residuals dels habitatges 
habilitant les mesures adequades que permetin el seu normal funcionament. 

 
Es preveu desafectar l’expropiació d’aquesta fossa sèptica en la revisió de projecte, i no es 
preveu la seva afecció. 
 

S'afecta també safareig circular en l’extrem del camí que dona accés als habitatges de 
Can Tria de diàmetre 6,80 m i h= 3,20 m en obra de fàbrica que es destina al reg entre 
d'altres de la finca 36 amb pericons. Creua l'actual carretera canonada que dona el 
servei d'aigua. 

 
Es preveu en la modificació del projecte la reposició de la canalització. El safareig circular 
no patirà cap afecció. 
 

A la zona previst en OT i SP al costat del camí d'accés es preveu desplaçar dos pals de 
fusta en una secció de 1x1 segons plànol corresponents a la línia elèctrica i telefònica 
que afecta una zona enjardinada amb tanca de evonimus d’11m de longitud i 1,60 m 
de h. 
 

La revisió de projecte comtempla aclarir aquesta zona i no fer passar la reposició del servei 
per aquest punt. En tot cas, la necessitat d’executar les escomeses a Can Tria fa que s’hagi 
d’afectar aquesta zona d’entrada a l’agrobotiga, encara que de manera més puntual. Es 
reposarà la tanca en l’eventual cas de quedar afectada, tot i que no es considera que hagi 
de ser així. 
 

El camí existent dona accés per un costat als habitatges de Can Tria i per altra banda a 
la zona del magatzem a on es realitza la preparació i manipulació dels productes de la 
finca. Això suposa que per aquest camí hi accedeixen camions de gran tonatge. 

 
El camí no perdrà amplada ni veurà reduïts els radis actuals de gir per raó de les obres. 
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El fet de traslladar els suports de línia als punts que es preveu impedirà el normal accés 
a la zona de magatzems amb el consegüent perjudici i probable inhabilitació de l'activitat. 

 
Els suports quedaran fora del camí. No es produirà cap reducció en les prestacions del 
camí. 

 
Pel mig del camí existent discorre canalització d'aigua que abasteix als dipòsits existents 
a la zona superior i que s'utilitzen com a aigua potable de les mateixes. Creua també pel 
camí existent línia elèctrica de subministrament a la zona de magatzem i agrobotiga i que 
prové del quadre existent als habitatges. 
 

Les actuacions al camí no interfereixen en la canalització d’aigua existent.  
 

Quant a la línia elèctrica, es preveu la seva reposició en projecte. Les escomeses interiors 
de la línia no seran afectades.  

 
És per tot això que sol·licita expressament la desafectació de la zona de SP i OT en 
aquesta zona adjacent als habitatges de Can Tria, habilitant subsidiàriament una altra 
opció alternativa per tal de mantenir els serveis de línia elèctrica i telefònica sense 
inhabilitar el camí i serveis existents en el camí d'accés a Can Tria i Magatzems. 

 
El camí no queda inhabilitat per raó de la reposició dels serveis existents. La solució de 
reposició ha estat revisada de manera que s’aclareix la zona de serveis millorant 
l’accessibilitat i funcionalitat de la zona.  

 
A la zona EST de la finca i adjacent a l'actual carretera BV-5031 existeix un altre accés 
als habitatges de Can Tria i un camí que dona accés en direcció Est a la finca actualment 
conreada de garrofers, ametllers i oliveres. Aquest camí no s'observa que es contempli la 
seva adequació en el projecte plantejat, essent necessari el seu manteniment i 
adequació, durant i després de les obres, per tal de mantenir l'accés a la finca. 

 
c) Béns i drets afectats corresponents a la Finca 36 de Projecte: 
 
A l'extrem est de la finca 36 a l'alçada del Torrent de Sant Miguel a on preveu 
l'endegament de la Riera en el creuament amb la carretera BV-5031 és a on s’hi troba 
instal·lat un dels femers de la finca protegit amb mur natural. 

 
Aigües a baix de la OD no s’actua. No es considera el femer que hagi de quedar afectat.  

 
Tanmateix en aquesta zona es disposa d'una mina legalitzada que s'inicia a la finca 45, 
creua la carretera fins a la finca 44 i alimenta a la finca 36, totalment necessària i 
imprescindible pel reg de la finca. Aquesta mina ha estat recentment arranjada i 
entubada pel que en tot cas és necessari preservar-la. 

 
Es reposarà en obra si eventualment quedés afectada. Cal indicar que els serveis de 
titularitat particular són difícils de detectar tret que siguin clarament visibles, que passin a 
precari per obres de drenatge de la carretera o que existeixi un expedient d'autorització, i 
més en el cas de mines. 
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Sol·licita en tot cas la desafectació de la zona prevista en aquest extrem de la finca 
atesos els perjudicis que genera i que es considera que no és necessària pel 
desenvolupament de l'obra a executar. 

 
Es regularitza la zona de domini públic al llarg de la carretera, tot i no actuar-se en aquest 
marge. 
 

Es sol·licita també la desafectació en la zona del desguàs del calaix actualment existent 
que comunica la finca 36 i 37 atès que no recull aigües, però en tot cas s'estarien 
abocant a la finca de qui subscriu sense cap tipus de conducció o acanalament. 

 
L’obra de drenatge actual ha der ser substituïda per la necessitat d’adequació a la normativa 
vigent en matèria de drenatge transversal. En tot cas, les condicions actuals de la conca 
vessant no es modifiquen en aquesta obra, de manera que no es produeix cap increment en 
l’eventual cabal punta abocat.  

 
L’obra de drenatge projectada contempla un pou d’entrada, el qual dissipa l’energia aigües 
amunt mitjançant ruptura de flux; i un dissipador d’energia a la sortida d’aquesta, mitjançant 
escullera de 500 kg en el llit de sortida de l’obra, de manera que es frena i es dispersa el 
cabal de sortida.  

 
A la zona intermèdia de la finca a on s'observa grafiat un senyal de STOP, es genera una 
gran explanació per a talús a on s'ha habilitat un camí que segons sembla l’única finalitat 
es donar accés a la finca de qui subscriu. 

 
En aquesta zona ja existeix un camí que vehicula el sistema d'accés a la finca i d'altres 
pels quals únicament refent aquestes podria mantenir l'accessibilitat sense malmetre una 
zona de conreu avui plantada i de gran fertilitat. 

 
Es per això que es sol·licita la desafecció en aquesta zona i en el sentit plantejat al 
projecte i es vehiculi una solució per mantenir l'accés sense l'agressió que es planteja en 
projecte. 

 
L’accés actual té unes condicions de seguretat viària molt precàries, doncs l’entrada es 
produeix amb un angle molt oblic, fet que dificulta la visibilitat i la maniobra. 

 
L’objectiu del projecte és dotar d’unes millors condicions de seguretat viària a la carretera, 
així com millorar les condicions dels accessos directes. El traçat projectat permetia una 
entrada més perpendicular, fet que facilita la maniobra, reduint el temps de creuament i en 
conseqüència, reduint també el risc d’accident.  

 
Donat que existeix acord entre propietaris i no consideren necessari el gir a la dreta en 
direcció a Sant Andreu de Llavaneres, la revisió del projecte contempla no actuar en aquest 
camí, tot prohibint el gir a la dreta de sortida en direcció a Sant Andreu de Llavaneres, degut 
a que l’angle del camí es redueix respecte a la solució plantejada anteriorment. 

 
En aquesta zona i a la part del vial existeix tanca metàl·lica de protecció per a la intrusió 
de senglars a la zona de conreu que s’haurà de mantenir. Aquesta tanca discorre a 
continuació i en paral·lel a l'actual traçat de la carretera fins a arribar a la Riera de Mata. 
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Es mantindrà o es reposarà la tanca existent en cas de quedar afectada. Als plànols 5AF08 i 
5AF10 s’aprecia la tanca reposada. 
 

En la zona de davant de Can Tria i adjacent amb la Riera de Mata es planteja SP i OT 
pel trasllat de la línia telefònica i elèctrica, generant una expropiació amb una torreta de 
2x2 en el mig de la finca. No s'observa continuïtat des d'aquesta torreta que es genera. 
 
Aquesta afecció per SP I OT i construcció de torreta, genera un important perjudici a qui 
subscriu, ja que inhabilita tota aquesta zona per a la construcció d'infraestructures 
agrícoles necessàries per a l'activat del tipus hivernacle. 
 
Es per això que es sol·licita expressament la desafectació d'aquesta zona, o sinó i en el 
seu defecte es traslladi al límit amb la Riera de Mata. 
 

L’expropiació prevista de 2x2 m és per a la instal·lació d’una torre elèctrica intercalada en la 
línia aèria existent venint des del Sud, mantenint així la continuïtat de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió que dona servei, entre d’altres usuaris, a Can Tria. Aquesta nova torre elèctrica 
estarà situada al costat mateix on actualment hi ha un pal de fusta amb tornapuntes, el qual 
seria substituït per aquesta nova torre metàl·lica.  
 
En tot cas, en la revisió i modificació del projecte efectuada, la reposició d’aquesta línia 
s’acostarà al camí existent, aclarint l’espai de conreu. 
 

En aquesta mateixa zona i en el camí existeix una mina en galeria degudament 
legalitzada que creua l'actual carretera i ve des del front de l'agrobotiga fins a la finca 36. 

 
En cas de ser afectada serà reposada en obra. Cal indicar que els serveis de titularitat 
particular són difícils de detectar tret que siguin clarament visibles, que passin a precari per 
obres de drenatge de la carretera o que existeixi un expedient d'autorització, i més en el cas 
de mines. 
 
A la zona afectada existeixen pericons d'obra de fàbrica per a reg en superfície amb la seva 
part de canonades. 
 
En cas de ser afectats seran reposats en obra, fora de la zona de domini de la carretera.  
 

d) Resum - conclusió: 
 

En conclusió, els béns i drets sotmesos a informació pública el propi projecte: 
 
1r) No identifica els titulars de la finca, en concret, al seu arrendatari Can Tria Ecològic 
SLU. 
 
2n) No identifica de forma correcta l'aprofitament existent en la superfície afectada (Finca 
34: explotació d'agrobotiga, habitatge, magatzems, garrofers, ametllers) (Finca 36: horta 
intensiva en regadiu i certificació ecològica. Empresa agrària prioritària). 
 
3r) No identifica correctament la superfície afectada. 
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4t) No identifica correctament els conreus existents a la finca. 
 
5e)No identificació ni té en compte l’existència d’instal·lacions construccions a la finca 34 
i que s'afecten: 
 
- aparcament i accés pavimentat  
- mur de protecció 
- mur de pedra i formigó 
- fossa sèptica de recollida d'aigües residuals de l'habitatge, amb les seves canonades i 

arquetes o pous de registre 
- Safareig circular per a reg de la finca amb 36 pericons, amb les seves canonades 

d'aigua 
- Zona enjardinada amb tanca de evonimus 
- Accés de l'agrobotiga i magatzem, necessari per a camions de gran tonatge 
- Canalització de subministrament d'aigua potable a la finca 
- Línia telefònica i elèctrica de subministrament a la zona de magatzem i agrobotiga 
- Camí d'accés a la zona conreada de garrofers, ametllers i oliveres  
- 1garrofer de plantació de gran port, 3 nogueres, 1 lledoner de gran port i 3 lledoners en 

la zona d'aparcament 
 

Com ja s’ha contestat anteriorment, es mantindran els accessos i qualsevol servei o 
instal·lació que resulti afectat serà reposat. 

 
6e) No identificació ni té en compte l’existència d'instal·lacions construccions a la finca 36 
i que s'afecten: 

 
- Femers de la finca protegits amb mur de pedra natural 
- Mina d'aigua per a reg agrícola que té inici a la finca 45, creua per la finca 44 i alimenta 

a la finca 36 
- Camí d'accés a la finca 
- Tanca metàl·lica de protecció per a la intrusió de senglars 
- Mina en galeria des de l'agrobotiga fins la finca 36 
- Pericons d'obra de fàbrica per a reg en superfície i canonades  
- Zona de conreu en horta intensiva ecològica 
- Plantació de garrofer exemplar, plataners, alzines alades, pites i ametllers. 

 
Com ja s’ha contestat anteriorment, es mantindran els accessos i qualsevol servei o 
instal·lació que resulti afectat serà reposat. 

 
7e) No es concreta ni aclareixen com es realitzarà el manteniment i/o reposició 
d'aquestes instal·lacions i els seus serveis, durant i després de les obres. 

 
L’eventual reposició de les instal·lacions que puguin resultar afectades es farà mantenint les 
característiques de les actuals, de manera que el servei sigui el mateix a la situació prèvia a 
l’execució de les obres. 

 
8e) No es concreta ni aclareix com es mantindrà l'accés a l'habitatge, agrobotiga, 
magatzem i zona de conreu, durant i després de les obres. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
Es permetrà aquest accés, llevat de situacions puntuals com seria el muntatge de suports 
de línies de serveis afectades, operacions de pavimentació, senyalització, etc. En el cas 
particular dels serveis aeris, el camió grua necessari per aixecar els nous suports 
condicionarà l’espai disponible per a la circulació de vehicles però mai ha de tallar l’accés a 
cap dels espais de la finca. 
 
Quan es realitzi l’eixamplament d’aquest tram (veure plànols 15BF04 i 15BF05); com que la 
finca disposa de dos accessos, es van tramificar les actuacions de manera que no 
quedessin afectats els dos accessos a la vegada. 
 

9e) No es concreta ni s'aclareix com es realitzarà el manteniment i/o reposició de les 
mines d’aigua / aprofitament d'aigües, ni dels subministres actuals d'aigua, telèfon i 
electricitat que donen servei a la finca i explotació agrícola ecològica (agrobotiga, 
magatzem i habitatge). 

 
Sobre els serveis d’electricitat i telèfon afectats, es detallen les característiques de la seva 
reposició en projecte. 
 
Sobre els serveis d’aigua no es preveu la seva afecció.  
 
Sobre les mines i aprofitament d’aigües, es reposaran en obra en cas de produir-se 
qualsevol afecció, mantenint les característiques i prestacions actuals. 
 

10e) Tampoc identifica com es realitzarà la reposició i/o restitució de les terres agrícoles 
de conreu, que es veuran afectades per l'execució de les obres. (Abans de l'inici de les 
obres, caldria retirar la capa de terra vegetal de la zona afectada, acopiar-la en un 
extrem de la finca, i una vegada realitzada l'obra, restituir aquesta terra vegetal al seu 
estat i lloc anterior, tot això, a l'objecte de permetre realitzar l'activitat agrícola de forma 
immediata en aquesta superfície, al finalitzar les obres). 

 
En el cas de terrenys en què es prevegi ocupació temporal, la terra vegetal serà restituïda 
en acabar les obres. 
 
PUNT 3 
 
 Demana: 

 
1r) Desafectar parcialment la finca 34 i 36, en les parts identificades en l'al·legació primera 
anterior, per evitar els greus danys i perjudicis que s'han descrit. 
 
2n) Identificar els titulars de la finca, en concret, al seu arrendatari Can Tria Ecològic SLU. 
 
3r) Identificar de forma correcta l'aprofitament existent en la superfície afectada (Finca 34: 
explotació d’agrobotiga, habitatge, magatzems, garrofers, ametllers) (Finca 36: horta 
intensiva en regadiu i certificació ecològica. Empresa agrària prioritària). 
 
4t) Identificar correctament la superfície afectada i els conreus existents a la finca, que han 
estat identificats en l'al·legació primera. 
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5e)Identificar i tenir en compte l’existència d’instal·lacions i construccions a la finca 34 i que 
s'afecten: 

 
- aparcament i accés pavimentat  
- mur de protecció 
- mur de pedra i formigó 
- fossa sèptica de recollida d'aigües residuals de l'habitatge, amb les seves canonades i 

arquetes o pous de registre 
- Safareig circular per a reg de la finca amb 36 pericons, amb les seves canonades d'aigua 
- Zona enjardinada amb tanca d’evonimus 
- Accés a l'agrobotiga i magatzem, necessari per a camions de gran tonatge 
- Canalització de subministrament d'aigua potable a la finca 
- Línia telefònica i elèctrica de subministrament a la zona de magatzem i agrobotiga 
- Camí d'accés a la zona conreada de garrofers, ametllers i oliveres  
- 1 garrofer de plantació de gran port, 3 nogueres, 1 lledoner de gran port i 3 lledoners en 

la zona d'aparcament 
 
6e) Identificar i tenir en compte l’existència d'instal·lacions i construccions a la finca 36 i que 
s'afecten: 
 
- Femers de la finca protegits amb mur de pedra natural 
- Mina d'aigua per a reg agrícola que té inici a la finca 45, creua per la finca 44 i alimenta a 

la finca 36. 
- Camí d'accés a la finca 
- Tanca metàl·lica de protecció per a la intrusió de senglars  
- Mina en galeria des de l'agrobotiga fins la finca 36 
- Pericons d'obra de fàbrica per a reg en superfície i canonades  
- Zona de conreu en horta intensiva ecològica 
- Plantació de garrofer exemplar, plataners, alzines aïllades, pites i ametllers. 
 
7e) Concretar i aclarir com es realitzarà el manteniment i/o reposició d'aquestes 
instal·lacions i els seus serveis, durant i després de les obres. 
 
8e) Concretar i aclarir com es mantindrà l'accés a l'habitatge, agrobotiga, magatzem i zona 
de conreu, durant i després de les obres. 
 
9e) Concretar i aclarir com es realitzarà el manteniment i / o reposició de les mines d’aigua / 
aprofitament d'aigües, i dels subministres actuals d'aigua, telèfon i electricitat que donen 
servei a la finca i explotació agrícola ecològica (agrobotiga, magatzem i habitatge). 
 
10e) Identificar com es realitzarà la reposició i/ o restitució de les terres agrícoles de conreu, 
que es veuran afectades per l'execució de les obres. (Abans de l'inici de les obres, caldria 
retirar la capa de terra vegetal de la zona afectada, acopiar-la en un extrem de la finca, i una 
vegada realitzada l'obra, restituir aquesta terra vegetal al seu estat i lloc anterior, tot això, a 
l'objecte de permetre realitzar l'activitat agrícola de forma immediata en aquesta superfície, 
al finalitzar les obres). 
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11e) Atès que es tracta d'una empresa agrària prioritària i que la unitat de finca és situada 
als dos costats de la traça s'hauran d'habilitar les mesures necessàries per tal que es pugui 
creuar en els camins existents i/o llocs habilitats amb maquinària agrícola i pesants de 
velocitat lenta i/o dels treballadors a fi de minimitzar els riscos amb els usuaris de la 
carretera, durant i després de les obres. 
 
12e) Modificar la relació de bens i drets afectats en relació amb les qualificacions de les 
finques adaptant la finca 34 a la seva realitat de explotació d'agrobotiga, habitatge, 
magatzems, garrofers i ametllers, i en relació amb la finca 36 de horta intensiva en regadiu i 
certificació ecològica i que es tracta d'una empresa agrària prioritària. 
 
13e) Que s'adeqüin les mesures necessàries per donar viabilitat la resta de l'explotació tant 
en el moment de l'execució de l'obra com a la seva finalització. 
 
14e) Donar solució als accessos provisionals com definitius als restes de finca titularitat de 
qui subscriu adaptant les seves característiques pel trànsit de maquinària agrícola i pesant. 
 
15e) Resoldre de manera adequada i definitiva els desguassos i cunetes que probablement 
es generaran amb la nova construcció i per tal d'evitar l'anegament de la finca i del seu 
conreu. 
 
16e) Que durant les obres es realitzi reg sistemàtic i continuat de la traça en execució amb 
la finalitat d'evitar les projeccions de pols. 
 
17e) I que en tot moment, durant i després de les obres, es mantinguin en servei i 
funcionament, tots els serveis i subministres (aigua, electricitat, telèfon...) a la finca, 
habitatge, agrobotiga i explotació agrícola, per garantir el seu funcionament. 
 
 Resposta: 

 
Contestat en la resposta al punt 1 
 

6e) Identificar i tenir en compte l’existència d'instal·lacions i construccions a la finca 36 i 
que s'afecten: 
 
- Femers de la finca protegits amb mur de pedra natural 
- Mina d'aigua per a reg agrícola que té inici a la finca 45, creua per la finca 44 i alimenta 

a la finca 36 
- Camí d'accés a la finca 
- Tanca metàl·lica de protecció per a la intrusió de senglars  
- Mina en galeria des de l’agrobotiga fins la finca 36. 
- Pericons d'obra de fàbrica per a reg en superfície i canonades  
- Zona de conreu en horta intensiva ecològica 
- Plantació de garrofer exemplar, plataners, alzines aïllades, pites i ametllers. 

 
Contestat en la resposta al punt 1 

 
7e) Concretar i aclarir com es realitzarà el manteniment i/o reposició d'aquestes 
instal·lacions i els seus serveis, durant i després de les obres. 
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Contestat en la resposta al punt 1 

 
8e) Concretar i aclarir com es mantindrà l'accés a l'habitatge, agrobotiga, magatzem i 
zona de conreu, durant i després de les obres. 

 
Contestat en la resposta al punt 1 

 
9e) Concretar i aclarir com es realitzarà el manteniment i / o reposició de les mines 
d’aigua / aprofitament d'aigües, i dels subministres actuals d'aigua, telèfon i electricitat 
que donen servei a la finca i explotació agrícola ecològica (agrobotiga, magatzem i 
habitatge). 

 
Contestat en la resposta al punt 1 

 
10e) Identificar com es realitzarà la reposició i/ o restitució de les terres agrícoles de 
conreu, que es veuran afectades per l'execució de les obres. (Abans de l'inici de les 
obres, caldria retirar la capa de terra vegetal de la zona afectada, acopiar-la en un 
extrem de la finca, i una vegada realitzada l'obra, restituir aquesta terra vegetal al seu 
estat i lloc anterior, tot això, a l'objecte de permetre realitzar l'activitat agrícola de forma 
immediata en aquesta superfície, al finalitzar les obres). 

 
Contestat en la resposta al punt 1 

 
11e) Atès que es tracta d'una empresa agrària prioritària i que la unitat de finca és 
situada als dos costats de la traça s'hauran d'habilitar les mesures necessàries per tal 
que es pugui creuar en els camins existents i/o llocs habilitats amb maquinària agrícola i 
pesants de velocitat lenta i/o dels treballadors a fi de minimitzar els riscos amb els 
usuaris de la carretera, durant i després de les obres. 

 
- Els vehicles provinents de Mataró no tenen impedit el gir a esquerra per a accedir a 

l’agrobotiga.  
- En cas d’haver de sortir de l’agrobotiga en direcció a Sant Andreu de Llavaneres, la 

senyalització prevista a projecte preveia anar en sentit Mataró fins la rotonda inicial, 
situada a menys d’1,5 km, i fer allà un canvi de sentit. 

- La revisió del projecte elimina aquesta restricció, doncs es considera que el moviment 
de maquinària agrícola en una longitud aproximada de 2,9 km introdueix unes 
condicions de seguretat viària més precàries que el gir a esquerra en aquest sentit. 

- Aquesta disposició ve avalada pel fet que el trànsit actual de la carretera està previst 
que descendeixi a curt termini per efecte de l’alliberament del peatge de la C-32, 
segons les previsions i projeccions de trànsit els valors previstos seran coherents amb 
el reglament de carreteres quant als accessos. 

 
12e) Modificar la relació de bens i drets afectats en relació amb les qualificacions de les 
finques adaptant la finca a 34 a la seva realitat d’explotació d'agrobotiga, habitatge, 
magatzems, garrofers i ametllers, i en relació amb la finca 36 d’horta intensiva en regadiu 
i certificació ecològica i que es tracta d'una empresa agrària prioritària. 
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13e) Que s'adeqüin les mesures necessàries per donar viabilitat la resta de l'explotació 
tant en el moment de l'execució de l'obra com a la seva finalització. 

 
No es considera que la resta de la finca vegi compromesa la seva explotació per raó de 
l’execució de les obres.  

 
14e)Donar solució als accessos provisionals com definitius als restes de finca titularitat 
de qui subscriu adaptant les seves característiques pel trànsit de maquinària agrícola i 
pesant. 

 
Es mantenen els accessos actuals. Cap punt de les finques quedarà sense accés un cop 
finalitzades les obres. 

 
15e)Resoldre de manera adequada i definitiva els desguassos i cunetes que 
probablement es generaran amb la nova construcció i per tal d'evitar l'anegament de la 
finca i del seu conreu. 

 
El projecte contempla les actuacions en matèria de drenatge longitudinal i transversal 
necessàries per tal d’evacuar les aigües d’escorrentiu, tot conduint-les a les obres de pas 
existents, les quals són condicionades i ampliades per tal d’evitar acumulacions d’aigua. 

 
16e)Que durant les obres es realitzi reg sistemàtic i continuat de la traça en execució 
amb la finalitat d'evitar les projeccions de pols. 

 
Les activitats previstes a obra inclouran les mesures necessàries per a minimitzar la 
projecció de pols. 

 
17e) I que en tot moment, durant i després de les obres, es mantinguin en servei i 
funcionament, tots els serveis i subministres (aigua, electricitat, telèfon...) a la finca, 
habitatge, agrobotiga i explotació agrícola, per garantir el seu funcionament. 

 
Contestat en la resposta al punt 1 

 
Al·legació 2 XXX 
 
PUNT 1 
 
 Demana:  

Que l’obra d’execució de l'eixamplament de la carretera ha de restablir els serveis i 
dotacions afectats a la parcel·la i que són els següents: 
 
Reconstruir el tancat de la parcel·la amb una tanca de simple torsió d’1,50 metres d’alçada. 
 
 Resposta: 

El tancat serà reposat en obra seguint la nova línia d’expropiació prevista, segons es recull a 
la modificació de projecte realitzada. 
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PUNT 2 
 
 Demana:  

Refer la bassa existent de la parcel·la d'idèntica capacitat i a la mateixa cota del terreny i/o 
superior. 
 
 Resposta: 

El traçat previst respectarà la bassa existent. Aquesta, doncs, no quedaria afectada. En cas 
que en el replanteig definitiu de les obres el talús de terraplè incidís en la bassa, es 
prendrien les mesures adients de sosteniment de talús per a evitar la seva afecció.  
 
PUNT 3 
 
 Demana:  

Mantenir la pendent de la rampa d’accés a la parcel·la inferior al 10 %. 
 

 Resposta: 
La cota d’arrencada del camí d’accés a la finca, tenint en compte el peralt previst, passa a 
ser 99,51. Tenint en compte que la distància es veu reduïda en 3 m, el nou pendent de 
l’accés augmentaria un 2,7 % respecte l’actual. Es considera que aquest augment seria 
raonable i permet mantenir l’accessibilitat actual a vehicles rodats. 

 
En tot cas, si el propietari ho considera necessari, en obra es pot adequar l’accés adaptant 
el pendent, tot allargant la rampa, fent ús del terreny destinat a ocupació temporal, i 
mantenint així el pendent actual en l’accés. 
 
PUNT 4 
 
 Demana: 

 
El projecte contempla l'ocupació temporal de l'accés, no s’observa al projecte justificació de 
com el propietari de la parcel·la pot accedir mentre es desenvolupin les obres. 

 
 Resposta: 

Durant l’execució de la fase 1A, el propietari pot fer servir l’accés situat a la rotonda que 
també limita amb aquesta finca. 
 
PUNT 5 
 
 Demana:  

Garantir la no afectació de la canonada d’aigua d’omplerta des del pou a la bassa i/o la seva 
restitució 

 
 Resposta: 

En la modificació de projecte es preveu la reposició d’aquesta conducció. 
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Al·legació 3 XXX i altres 
 

PUNT 1 
 
 Demana: 

Es tinguin en consideració les seves al·legacions que resumirien en les següents demandes 
perquè se'n valori la seva incorporació en el projecte : 

 
1. Reconsiderar el projecte facilitant els canvis de sentit en la cruïlla amb el camí del Castell 

o en l'accés a la Fornenca. 
 
 Resposta: 

Pel que fa als moviments permesos de cada accés de la carretera BV-5031 del present 
projecte, s’ha tingut en compte, en la mesura del possible, les directrius del “Pla d’accessos” 
de la Diputació de Barcelona i el Reglament General de Carreteres (Decret 293/2003 de 18 
de novembre) on senyala que els accessos de tercera categoria (amb IMD menors a 100 
veh/dia), poden donar lloc a encreuaments a nivell quan no sigui possible el canvi de sentit a 
menys de 1.500 m de l’accés. 
 
Tenint en compte que el Pla d’accessos ja preveu una actuació en el futur per a la 
reordenació d’aquest tram, en el present projecte s’han tingut en compte les següents 
consideracions: 

 
- Tots els accessos situats a menys de 1500 metres de la rotonda de la Plaça de la 

Verema tindran el gir a esquerres prohibit que poden realitzar anant fins a la rotonda. 
 

- La resta d’accessos tindran limitats els mateixos moviments que en l’actualitat. 
 
En el cas de l’accés al camí del Castell, actualment aquest accés té tots els girs a esquerra 
prohibits, i aquesta situació es mantindrà un cop executat el projecte. 
 
Respecte l’accés a la Fornenca, seguint el criteri anterior, només es prohibeix el gir a 
esquerra d’entrada venint des de Sant Andreu de Llavaneres per als accessos situats al 
marge dret (sud). No s’impedeix el gir a esquerra per a sortir en direcció Mataró. D’aquesta 
manera, es podrà continuar accedint al camí del Castell venint des de Mataró fent un canvi 
de sentit a la Fornenca. 
 
PUNT 2 
 
 Demana: 

 
2. Suavitzar les arestes dels carrils de desceleració i acceleració en la cruïlla amb el camí 

del Castell (ANNEX 1). 
 

 Resposta: 
La intersecció amb el camí del Castell, té actualment una baixa visibilitat, derivada 
principalment de l’existència d’un talús de desmunt a la part interior de la corba existent. Per 
aquesta raó, es disposa al projecte d’una senyalització reforçada de limitació de velocitat en 
aquest tram.  
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A més a més, es projecta a la part interior de la corba una berma d’aclarida, és a dir, un 
sobreample al marge esquerre venint des de Mataró, fent que el desmunt comenci uns 
metres més enrere (3.5 m en el punt més ample), millorant la visibilitat de la corba tant per a 
vehicles com per a vianants. 
 
El sobreample del que es parla en l’al·legació no correspon a carrils d’acceleració o 
desceleració, sinó a aquesta berma d’aclarida. No es considera en projecte fer carrils de 
canvi de velocitat en aquest accés. En tot cas, a la modificació de projecte es preveu 
l’asfaltat d’aquest espai per tal de dotar la intersecció d’un major espai de maniobra.  
 
Al·legació 4 Unió de Pagesos de Catalunya a la comarca del Maresme  
 
PUNT 3 
 
 Demana: 

Es per tot això que, a l'empara de l'article 47 de la Llei 39/2015. d'1 d'octubre. del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques (abans article 62.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre,) procedirà declarar la nul·litat de ple dret i deixar sense 
efecte l'esmentada resolució aprovatòria i projecte constructiu. 

 
 Resposta: 

El projecte consisteix en la millora d’una via de comunicació, no contempla un canvi d’usos. 
El projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa actualment vigent. 

 
PUNT 4 

 
 Demana: 

Vulnera e infringeix tant els objectius i normativa del vigent Pla General de Mataró, conveni 
de col·laboració i cooperació urbanística signat en data 18 d'abril de 1996 entre I’Ajuntament 
de Mataró i Unió de Pagesos de Catalunya, així com, Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, motiu pel qual, haurà de ser declarat nul de peu dret i deixat sense efecte. 

 
 Resposta: 

El projecte consisteix en la millora d’una via de comunicació, no contempla un canvi d’usos. 
El projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa actualment vigent. 

 
PUNT 5 

 
 Demana: 

Per aquest motiu, a l'empara de l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions publiques (abans article 62.l de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre) procedirà declarar la nul·litat de ple dret i deixar sense efecte 
l'esmentada resolució aprovatòria i projecte constructiu. 

 
 Resposta: 

No s’afecta la construcció, que és l’únic element protegit segons la fitxa del bé esmentat. El 
projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa actualment vigent, demanant l’informe 
corresponent al Departament de Cultura. 
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PUNT 6 
 
 Demana: 

NUL·LITAT DE PLE DRET DEL PROJECTE I RESOLUCIÓ APROVATÒRIA, PER 
VULNERAR LA LLEI 21/2013, DE 9 DE DESEMBRE, D’AVALUACIÓ AMBIENTAL. EL 
PROJECTE CONSTRUCTIU "EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA BV-5031 
DE MATARÓ A ARENYS DE MUNT. TRAM PK 1+630 AL PK 4+285 TTMM DE MATARÓ A 
SANT ANDREU DE LLAVANERES", NO HA ESTAT SOTMÈS AL PREVI I PRECEPTIU 
PROCÉS D’AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL, PRECEPTIU A L’AFECTAR 
TERRENYS AGRÍCOLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ I LA ZONA PROTECCIÓ DEL PARC 
NATURAL DEL MONTNEGRE I CORREDOR-XARXA NATURA 2000. 

 
 Resposta: 

El projecte s’ha redactat segons la normativa actualment vigent.  
 

Segons consulta prèvia amb l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, 
abans de l’inici de la redacció el projecte, no és necessària avaluació ambiental, al no 
afectar-se de manera significativa cap espai inclòs en al Xarxa Natura 2000.  

 
El grup 7 de l’annex 2 al qual es fa referència, parla de projectes d’urbanitzacions, no de 
carreteres. En el cas de projectes de carreteres, s’especifica “Construcción de variantes de 
población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I”: En aquest cas no es 
tracta d’una variant ni una carretera convencional, sinó l’eixamplament i millora d’una 
existent, de manera que no aplicaria en aquest cas.  

 
PUNT 7 

 
 Demana: 

Incompliment Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, text refós de la Llei de carreteres, art 
14 i 15 i concordants . 

 
 Resposta: 

Sobre el planejament urbanístic, l’article 14 diu: 
 

2. Los estudios y los proyectos a que se refiere el artículo 15.2, una vez aprobados 
definitivamente, tienen la condición de red viaria básica, a los efectos de planeamiento 
urbanístico, y prevalecen sobre las determinaciones de éste. 
 
3. La Administración competente debe promover, si procede, las modificaciones 
puntuales del planeamiento a los efectos de incorporar las determinaciones que 
resulten de los proyectos a que hace referencia el apartado 2, incluyendo la 
reclasificación y la calificación de suelo que resulte congruente con las determinaciones 
de aquéllos. 
 
De manera que preval el projecte sobre el planejament urbanístic 
Sobre l’estudi informatiu, l’article 15 diu el següent: 
La elaboración del estudio informativo previo es preceptiva, a menos que se trate de 
ejecutar actuaciones que tengan por objeto el acondicionamiento, el ensanchamiento 
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de plataforma o mejoras puntuales de trazado de la carretera existente en una longitud 
inferior a 10 km, o la mejora o la modificación de un nudo, intersección o enlace 
existente, o cualquier otra actuación relacionada con la mejora y conservación del 
firme, la señalización de la vía o la ejecución de elementos técnicos complementarios. 
En estos supuestos, en función del alcance de la actuación, el proyecto se puede 
someter a audiencia de las personas afectadas. No obstante, en caso de que por la 
naturaleza o las circunstancias de la actuación en vez de un estudio informativo previo 
se redacte un proyecto de trazado, éste último está sujeto a la misma tramitación y a 
las mismas consecuencias que si se tratara de un estudio informativo. 
Per tant no procedeix redacció d’estudi informatiu 
 

PUNT 8 
 
 Demana: 

Per tot això, ens oposem frontalment al projecte tal i com ha estat plantejat, i especialment, 
al model de creixement urbanístic insostenible que representa, oposant-nos a que el seu 
traçat elimini espai agrícola. 
 
 Resposta: 

No es canvien usos ni es projecta cap creixement urbanístic a la zona. El projecte s’ha 
redactat segons la normativa actualment vigent.  

 
PUNT 9 

 
 Demana: 

Tingui per presentat aquest escrit, es serveixi admetre'l, tingui per formulades en temps i 
forma escrit d’al·legacions d'oposició al projecte constructiu "Eixamplament i millora de la 
carretera BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram PK 1+630 al PK 4+285 TTMM de 
Mataró a Sant Andreu de Llavaneres", aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona de data 17.12.2020, per instada la seva nul·litat de ple dret, i 
previs els tràmits oportuns, estimant les presents al·legacions, resolgui: 

 
Primer.- Declarar la nul·litat de peu dret i deixar sense efecte projecte constructiu 
"Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a Arenys de Munt. Tram PK 
1+630 al PK 4+285 TTMM de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres", aprovat inicialment per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 17.12.2020 i sotmès a 
informació pública. 

 
Segon.- Elaborar un nou projecte de millora de la carretera BV-5031 que tingui per objecte 
única i exclusivament la millora puntual d'aquesta carretera (eliminant només corbes 
perilloses), adaptant-la a infraestructura veïnal i comarcal, amb carril bici i per a vianants, 
que es sotmeti al corresponent procediment d'avaluació d'impacte ambiental i tràmit 
d’informació pública. 

 
 Resposta: 

El projecte consisteix en la millora d’una carretera de la xarxa local, que és de la que la 
Diputació de Barcelona n’és titular. La concepció del projecte es fa tractant la carretera com 
una via local. 
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L’eixamplament de la carretera, sense incloure millora de les corbes, té per objecte una 
millora de la seguretat viària sense permetre l’augment de velocitat, doncs els radis de corba 
previstos són iguals o només lleugerament superiors en el cas dels més tancats. La 
senyalització prevista de velocitat màxima és més restrictiva que l’existent actualment, 
doncs es limita la velocitat a 40 km/h al llarg de tot el recorregut, excepte un punt on per 
raons de visibilitat es limita a 30 km/h. 

 
El projecte no contempla la construcció de cap rotonda en tot el seu recorregut. 
 
La secció tipus de la carretera, amb vorals de 0,5 m d’amplada i carrils de 3,0 m d’amplada, 
és la corresponent a una tipologia pròpia de la xarxa local, no essent en cap cas semblant a 
la secció tipus o traçat corresponent a un gran eix de comunicació. 

 
Aquest voral facilita l’ús de la carretera per part de ciclistes. Per altra banda, l’eventual 
construcció d’un carril bici segregat i/o itinerari per a vianants suposa una ocupació molt 
més gran que la prevista a projecte, de l’ordre d’un eixamplament de plataforma de més del 
doble d’amplada de la prevista. No és per tant, una solució que generi menys impacte ni que 
sigui més econòmica. 
 
Al·legació 5 XXX (segona) 
 
PUNT 2 
 
 Demana: 

Es per tot això que, a l'empara de l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (abans article 62.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre), procedirà declarar la nul·litat de ple dret i deixar sense 
efecte l'esmentada resolució aprovatòria i projecte constructiu. 

 
 Resposta: 

El projecte consisteix en la millora d’una via de comunicació, no contempla un canvi d’usos. 
El projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa actualment vigent. 
 
PUNT 4 

 
 Demana: 

Vulnera e infringeix tant els objectius i normativa del vigent Pla General de Mataró, conveni 
de col·laboració i cooperació urbanística signat en data 18 d'abril de 1996 entre I’Ajuntament 
de Mataró i Unió de Pagesos de Catalunya, així com, Pla Director Urbanístic del Sistema 
Costaner, motiu pel qual, haurà de ser declarat nul de peu dret i deixat sense efecte. 

 
 Resposta: 

El projecte consisteix en la millora d’una via de comunicació, no contempla un canvi d’usos.  
El projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa actualment vigent. 
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PUNT 5 
 

 Demana: 
Per aquest motiu, a l'empara de l'article 47 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (abans article 62.l de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre) procedirà declarar la nul·litat de ple dret i deixar sense efecte 
l'esmentada resolució aprovatòria i projecte constructiu. 
 
 Resposta: 

No s’afecta la construcció, que és l’únic element protegit segons la fitxa del bé esmentat. El 
projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa actualment vigent, demanant l’informe 
corresponent al Departament de Cultura. 

 
PUNT 6 

 
 Demana: 

NUL·LITAT DE PLE DRET DEL PROJECTE I RESOLUCIÓ APROVATÒRIA, PER 
VULNERAR LA LLEI 21/2013, DE 9 DE DESEMBRE, D’AVALUACIÓ AMBIENTAL. EL 
PROJECTE CONSTRUCTIU "EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA BV-5031 
DE MATARÓ A ARENYS DE MUNT. TRAM PK 1+630 AL PK 4+285 TTMM DE MATARÓ A 
SANT ANDREU DE LLAVANERES", NO HA ESTAT SOTMÈS AL PREVI I PRECEPTIU 
PROCÉS D’AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL, PRECEPTIU A L’AFECTAR 
TERRENYS AGRÍCOLES D'ESPECIAL PROTECCIÓ I LA ZONA PROTECCIÓ DEL PARC 
NATURAL DEL MONTNEGRE I CORREDOR-XARXA NATURA 2000. 

 
 Resposta: 

El projecte s’ha redactat segons la normativa actualment vigent.  
 

Segons consulta prèvia amb l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, 
abans de l’inici de la redacció el projecte, no és necessària avaluació ambiental, al no 
afectar-se de manera significativa cap espai inclòs en la Xarxa Natura 2000.  

 
El grup 7 de l’annex 2 al qual es fa referència, parla de projectes d’urbanitzacions, no de 
carreteres. En el cas de projectes de carreteres, s’especifica “Construcción de variantes de 
población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I”: En aquest cas no es 
tracta d’una variant ni una carretera convencional, sinó l’eixamplament i millora d’una 
existent, de manera que no aplicaria en aquest cas.  

 
PUNT 7 

 
 Demana: 

 
INCOMPLIMENT E INFRACCIÓ DEL DECRET LEGISLATIU 2/2009, DE 25 D'AGOST, 
QUE APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CARRETERES. ARTICLES 14, 15 I 
CONCORDANTS. 

 
 Resposta: 

Sobre el planejament urbanístic, l’article 14 diu: 
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2. Los estudios y los proyectos a que se refiere el artículo 15.2, una vez aprobados 
definitivamente, tienen la condición de red viaria básica, a los efectos de planeamiento 
urbanístico, y prevalecen sobre las determinaciones de éste. 
 
3. La Administración competente debe promover, si procede, las modificaciones 
puntuales del planeamiento a los efectos de incorporar las determinaciones que 
resulten de los proyectos a que hace referencia el apartado 2, incluyendo la 
reclasificación y la calificación de suelo que resulte congruente con las determinaciones 
de aquéllos. 
 
De manera que preval el projecte sobre el planejament urbanístic. 
 
Sobre l’estudi informatiu, l’article 15 diu el següent: 
 
La elaboración del estudio informativo previo es preceptiva, a menos que se trate de 
ejecutar actuaciones que tengan por objeto el acondicionamiento, el ensanchamiento 
de plataforma o mejoras puntuales de trazado de la carretera existente en una longitud 
inferior a 10 km, o la mejora o la modificación de un nudo, intersección o enlace 
existente, o cualquier otra actuación relacionada con la mejora y conservación del 
firme, la señalización de la vía o la ejecución de elementos técnicos complementarios. 
En estos supuestos, en función del alcance de la actuación, el proyecto se puede 
someter a audiencia de las personas afectadas. No obstante, en caso de que por la 
naturaleza o las circunstancias de la actuación en vez de un estudio informativo previo 
se redacte un proyecto de trazado, éste último está sujeto a la misma tramitación y a 
las mismas consecuencias que si se tratara de un estudio informativo. 
 
Per tant no procedeix redacció d’estudi informatiu 
 

PUNT 8 
 

 Demana: 
Per tot això, ens oposem frontalment al projecte tal i com ha estat plantejat, i especialment, 
al model de creixement urbanístic insostenible que representa, oposant- nos a que el seu 
traçat elimini espai agrícola. 

 
 Resposta: 

No es canvien usos ni es projecta cap creixement urbanístic a la zona. El projecte s’ha 
redactat segons la normativa actualment vigent. 
 
PUNT 9 
 
 Demana: 

OPOSICIÓ A LA CONCEPCIÓ DEL PROJECTE D'EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LA 
CARRETERA BV-5031, PER SER UN PROJECTE MANCAT DE MOTIVACIÓ. 
EXISTÈNCIA D'ALTRES ALTERNATIVES VIARIES, MÉS "BARATES" I MÉS EFECTIVES 
DES DEL PUNT DE VISTA DE SEGURETAT VIÀRIA. 
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 Resposta: 
El projecte consisteix en la millora d’una carretera de la xarxa local, que és de la que la 
Diputació de Barcelona n’és titular. La concepció del projecte es fa tractant la carretera com 
una via local. 

 
L’eixamplament de la carretera, sense incloure millora de les corbes, té per objecte una 
millora de la seguretat viària sense permetre l’augment de velocitat, doncs els radis de corba 
previstos són iguals o només lleugerament superiors en el cas dels més tancats. La 
senyalització prevista de velocitat màxima és més restrictiva que l’existent actualment, 
doncs es limita la velocitat a 40 km/h al llarg de tot el recorregut, excepte un punt on per 
raons de visibilitat es limita a 30 km/h. 

 
El projecte no contempla la construcció de cap rotonda en tot el seu recorregut. 

 
La secció tipus de la carretera, amb vorals de 0,5 m d’amplada i carrils de 3,0 m d’amplada, 
és la corresponent a una tipologia pròpia de la xarxa local, no essent en cap cas semblant a 
la secció tipus o traçat corresponent a un gran eix de comunicació. 

 
Aquest voral facilita l’ús de la carretera per part de ciclistes. Per altra banda, l’eventual 
construcció d’un carril bici segregat i/o itinerari per a vianants suposa una ocupació molt 
més gran que la prevista a projecte, de l’ordre d’un eixamplament de plataforma de més del 
doble d’amplada de la prevista. No és per tant, una solució que generi menys impacte ni que 
sigui més econòmica. 
 
PUNT 10 
 
 Demana: 

OPOSICIÓ AL PROJECTE D'EIXAMPLAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA BV-5031, 
PER CAUSAR UN GREU PERJUDICI A LA FINCA EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA ECOLÒGICA 
UBICADA A CAN TRIA DE MATARÓ. 

 
 Resposta: 

Sobre els aspectes relatius a la partició de al finca, de l’empresa i de l’explotació agrícola: 
 

- La carretera BV-5031 ja existeix actualment, partint la finca del mateix propietari en 
dues parts (finca 34 i finca 36). Aquest projecte no contempla cap nova carretera o 
variant d’aquesta que doni lloc a una nova partició de la finca. 

 
Sobre el fet d’esdevenir inviable la instal·lació d'hivernacles, umbracles i realitzar activitat 
ecològica-agrícola: 

 
- Es permet l’explotació en les mateixes condicions en els llocs on no es produeix cap 

afecció. Les zones afectades queden recollides en la relació de béns i drets afectats. 
En tot cas, la modificació de projecte trasllada un suport elèctric a un punt més proper 
a la riera, de manera que s’aclareix la zona de conreu. 
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Sobre el fet que s’impedeix accés a activitat comercial:  
 

- Els vehicles provinents de Mataró no tenen impedit el gir a esquerra per a accedir a 
l’agrobotiga.  

- En cas d’haver de sortir de l’agrobotiga en direcció a Sant Andreu de Llavaneres, la 
senyalització prevista a projecte preveia anar en sentit Mataró fins la rotonda inicial, 
situada a menys d’1,5 km, i fer allà un canvi de sentit. 

- La revisió del projecte elimina aquesta restricció, doncs es considera que el moviment 
de maquinària agrícola en una longitud aproximada de 2,9 km introdueix unes 
condicions de seguretat viària més precàries que el gir a esquerra en aquest sentit. 

- Aquesta disposició ve avalada pel fet que el trànsit actual de la carretera està previst 
que descendeixi a curt termini per efecte de l’alliberament del peatge de la C-32, 
segons les previsions i projeccions de trànsit els valors previstos seran coherents amb 
el reglament de carreteres quant als accessos. 

 
PUNT 11  
 
Correspon al punt 2 de l’al·legació 1 
 
PUNT 12  
 
Correspon al punt 1 de l’al·legació 1 

.../... 
 
Que havent quedat resoltes les al·legacions presentades en base als arguments 
exposats, es considera procedent que s’adopti l’acord de l’aprovació definitiva del 
Projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a 
Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu de 
Llavaneres”, i de la relació de béns i drets afectats. 
 
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, que aprova 
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, quant a la declaració d’utilitat pública i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys. 
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En virtut del que disposa l’article 235.2.d) del text refós de la citada Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i 37.1.c) del ROAS, en cas de no haver-hi cap reclamació en 
el tràmit de la informació pública l’aprovació inicial esdevé definitiva. 
 
En virtut del que disposa l’article 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), quant a l’elaboració dels projectes 
i la responsabilitat derivada al respecte. 
 
En virtut de la disposició addicional tercera, apartat sisè, de la LCSP, quant a 
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, quant a les 
al·legacions en període d’informació pública, així com pel que es preveu a l’article 37.5 
del ROAS, 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, quant a 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 18.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques quant a la col·laboració de les 
persones que coneguin dades que permeti identificar altres interessats. 
 
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 
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procediment o quan ho aconsellin raons d’interès públic apreciades per l’òrgan 
competent. 
 
En virtut del que disposa l’article 3.3 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari. 
 
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, modificat pel Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i pel 
Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de 
maig de 2021, modificat pel Decret 7785/21, de 13 de juliol, i publicat al BOPB de 16 
de juliol del 2021, 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 d’aplicació, aquest 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions que han estat formulades per les 
obres del projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de 
Mataró a Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant 
Andreu de Llavaneres”, d’acord amb la fonamentació que figura a la part expositiva 
de la present resolució. 
 
Segon. APROVAR definitivament el projecte constructiu d’obres, amb un pressupost 
de dos milions cent mil trenta-vuit euros amb setanta-vuit cèntims 
(2.100.038,78 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21 % de l’IVA (441.008,14 EUR), 
resulta tenir un pressupost total de 2.541.046,92 EUR, i un pressupost per a 
coneixement de l’Administració de 2.702.124,27 EUR, IVA inclòs, el qual inclou una 
partida de valoració d’expropiacions de 151.700,00 EUR i una partida de control de 
qualitat (excés 1,5 %) de 9.377,35 EUR. Talment, conté l’estudi de seguretat i salut 
l’estudi de seguretat i salut, i no ha estat previst en el vigent pressupost de 2021 
d’aquesta corporació. 
 
Tercer. APROVAR definitivament la relació de béns i drets afectats.  
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RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
TM MATARÓ 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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1 XXX Rústica-Horta 
regadiu 26 36 152,53 2,00 22,55 17,00  0,00 212,10 SUD 

/SNU 

2 VOLUMÈTRIC, SA 
Rústica-Horta 

especial/matoll/ 
improductiu 

26 53 243,84 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

3 BEZALF SA 
Rústica-

Improductiu/matoll/ 
conreu secà 

9 80 587,52 2,00 18,31 17,94  0,00 206,69 SUD 
/SNU 

4 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/conreu secà 9 81 1.401,31 1,00 17,24 0,00 0,00 75,77 SNU 

5 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Horta 
regadiu/pastures 26 32 422,24 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

8 RÚSTIQUES DE MATA SL 
Rústica-

Pastures/improductiu/
horta regadiu 

4 83 595,32 0,00 0,00 0,00 0,00 209,19 SNU 

9 RÚSTIQUES DE MATA SL 
Rústica-Horta 

regadiu/pastures/ 
improductiu 

9 103 1.167,27 1,00 40,98 0,00 0,00 146,17 SNU 

10 IMMOBILIÀRIA MAR SL Rústica-
Bosc/improductiu 4 86 383,19 9,00 9,83 37,22 0,00 369,34 SNU 

12 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 9 28 260,72 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

13 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 9 33 120,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

15 XXX 
XXX Rústica-Bosc 4 21 762,51 0,00 0,00 2,38 0,00 28,45 SNU 

16 XXX 
XXX Rústica-Pastures 4 22 726,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

17 CLAU D'OR SA Rústica-Pastures 9 36 468,25 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

18 IMMOBILIÀRIA MAR SL Rústica-Pastures 9 35 498,45 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

19 RÚSTIQUES DE MATA SL 

Rústica-Conreu 
secà/horta 

especial/vimeteres o 
canyars 

4 25 146,51 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

20 IMMOBILIÀRIA MAR SL Rústica-Bosc 9 91 638,76 11,00 0,00 27,00 0,00 182,12 SNU 

21 URBANIZACIONES VERSALLES SL Rústica-Bosc 4 68 434,20 0,26 0,00 0,60 0,00 48,52 SNU 

24 XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/Bosc 9 92 121,12 0,00 0,00 0,00 126,90 0,00 SNU 

25 URBANIZACIONES VERSALLES SL Residencial-
Bosc/pastures 4 69 1.328,23 0,00  0,00 0,00  0,00  3,18  SNU 
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DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 
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28 URBANIZACIONES VERSALLES SL Rústica-
Matoll/improductiu 4 32 642,44 0,00 0,00 59,00 0,00 295,19 SNU 

29 FINCAS DORDA SA 
Rústica-

Improductiu/conreu 
secà 

9 2 213,67 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

30 XXX 
Rústica-Bosc 

baix/improductiu/past
ures 

9 1 790,41 0,00 0,00 10,33 0,00 95,13 SNU 

34 XXX 
CAN TRIA ECOLÒGIC, SLU 

Rústica-
Pastures/horta 

especial/improductiu 
4 57 1.679,55 9,00 64,62 129,93 0,00 610,68 SNU 

36 XXX 
CAN TRIA ECOLÒGIC, SLU Rústica-Matoll 6 1 2.204,24 7,00 101,30 7,99 0,00 228,93 SNU 

37 XXX Rústica-Bosc baix 4 92 251,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

38 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 
baix/vimeteres o 

canyars 
4 93 243,80 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

40 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc baix 4 94 600,01 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

41 
INVESTIGACIONES Y 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y 
URBANAS, SL 

Rústica-Matoll 5 3 1.006,98 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

44 VIVERS LA VINYA, SOCIEDAD 
AGRARIA DE TRANSFORMACION Rústica-Bosc 6 7 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,45 SNU 

45 BOIXAC, SA Rústica-Bosc 4 56 1.668,56 0,00 0,00 0,00 0,00 197,99 SNU 

46 LANTAJO, SA 
NACAJUCO, SA 

Rústica-
Bosc/improductiu 4 55 480,12 1,00 0,00 12,39 0,00 93,58 SNU 

50 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 95 439,91 4,00 0,00 3,82 0,00 44,03 SNU 

52 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 4 53 66,95 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

54 XXX 
XXX Rústica-Bosc baix 5 1 244,27 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

56 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-
Improductiu/horta 

regadiu 
5 2 646,71 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  SNU 

63 XXX 
XXX Pastures 4 33 0,00 2,00 88,71 17,23 0,00 105,05 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

DADES AFECTATS 
 

DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 

VIALS 

 
CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

AUTORITZACIÓ
/CONCESSIÓ 

VIALS 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

6 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 9 9005  0,00  0,00 79,46 0,00  SNU 

7 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 4 9005  0,00  0,00 45,32  0,00 SNU 

11 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 9 9006  0,00  0,00 125,87  0,00 SNU 

14 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 4 9021  0,00  0,00 4,96 23,43 SNU 

22 AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 4 9015 36,91 10,53  0,00  0,00 SNU 

23 AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació --- --- 9,73  0,00  0,00 42,81 SNU 

26 AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 

531
65 04 5,97  0,00  0,00  0,00 SUC 

27 AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació --- --- 28,61  0,00  0,00  0,00 SUC 

31 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural --- ---  0,00  0,00 57,90 453,91 SNU 

32 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 6 9011  0,00  0,00 82,46 299,26 SNU 

33 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 4 9017  0,00  0,00 20,65 57,75 SNU 

39 AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 4 9009 59,68  0,00  0,00  0,00 SNU 

42 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 4 9014  0,00  0,00 48,10  0,00 SNU 

43 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 6 9005  0,00  0,00 30,55  0,00 SNU 

47 AJUNTAMENT DE 
MATARÓ 

Via de 
comunicació 6 9007 23,97 1,53  0,00 51,59 SNU 

48 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural --- ---  0,00  0,00 79,73 13,42 SNU 

49 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 4 9011  0,00  0,00 5,38 32,20 SNU 

51 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 4 9010  0,00  0,00 19,54 0,00  SNU 

53 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 5 9013  0,00  0,00 32,53 0,00  SNU 

55 
AGÈNCIA 
CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 5 9003  0,00  0,00 141,85 0,00  SNU 

 
TM SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 

RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

DADES AFECTATS DADES CADASTRALS SUPERFÍCIES AFECTADES 
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58 XXX Rústica-
Improductiu/bosc 1 98 475,42 0,00 0,00 2,45 0,00 69,71 SNU 

60 
XXX 
XXX 
XXX 

Rústica-Bosc 8 6 329,94 0,00 0,00 9,83 0,00 157,96 SNU 

62 IMMOBILIARIA ELYSANT, SL Rústica-
Bosc/improductiu 1 97 700,46 0,00 0,00 25,18 0,00 195,77 SNU 

35 FINCAS DEL MARESME SA Rústica-pastures 1 96 14,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SNU 

 
RELACIÓ DE CESSIONS/MUTACIONS DEMANIALS I/O 

AUTORITZACIONS/CONCESSIONS 
 

 
DADES AFECTATS 

 

 

DADES CADASTRALS 
 

SUPERFÍCIES AFECTADES 
(m2) 

DADES 
URBANÍSTIQUES 
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CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIA
L VIALS 

CESSIÓ/ 
MUTACIÓ 
DEMANIAL 
SERVEIS 

 
AUTORITZACIÓ/ 

CONCESSIÓ 
VIALS 

AUTORITZACIÓ/ 
CONCESSIÓ 

SERVEIS 

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA 

57 AGÈNCIA CATALANA DE 
L'AIGUA 

Hidrografia 
natural 1 9008 0,00 0,00 10,88 0,00 SNU 

59 AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9007 5,15 0,00 0,00 0,00 SNU 

61 AJUNTAMENT DE SANT 
ANDREU DE LLAVANERES 

Via de 
comunicació 8 9005 188,65 0,00 91,42 0,00 SNU 

 
Quart. 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 Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC), 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. 
 
Cinquè. NOTIFICAR el contingut dels acords a tots els titulars que figuren a la relació 
de béns i drets.” 
 
Documents vinculats  
 
Projecte (0eecf9872b6b618670f1) 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/
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Perfil       Signatari    Data signatura  
CAELLES LACASTA ANNA –            02/07/2021, 12:59 

Tècnic/a del Servei Promotor  Francisca Barroso Torrado (SIG)           05/07/2021, 09:41  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           05/07/2021, 10:40 
 
Projecte (e1863a52a29e06b0f120) 
 
Perfil       Signatari    Data signatura  

CAELLES LACASTA ANNA –            02/07/2021, 13:00 
Tècnic/a del Servei Promotor  Francisca Barroso Torrado (SIG)           05/07/2021, 09:29  
Cap del Servei/Oficina   CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos           05/07/2021, 10:40 

 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Francisco Javier Gomar Martín (PSC-
CP). 

 
28.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el 
procediment obert harmonitzat, amb varis criteris de valoració. Adjudicació del 
servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de 
TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de 
Barcelona, anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Adjudicació dels Lots 1, 5 i 6. (Exp. núm. 2020/7684).- 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. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 

Viàries i Mobilitat, té programat el servei de Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels trams 
de carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots), amb un pressupost global màxim 
pluriennal de licitació de dotze milions nou-cents disset mil quatre-cents vint-i-
nou euros amb cinquanta-cinc cèntims (12.917.429,55 €), IVA exclòs, que 
aplicant el 21 % d’IVA de dos milions set-cents dotze mil sis-cents seixanta 
euros amb vint cèntims (2.712.660,20 €), resulta un import total de quinze 
milions sis-cents trenta mil vuitanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims 
(15.630.089,75 €), amb els preus unitaris màxims de licitació, per sector i any, que 
es van aprovar, d’acord amb els sis lots que es relacionen tot seguit: 

 
 Per al Lot 1: Granollers 
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Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.634.768,08 €, IVA exclòs, més 
553.301,29 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 3.188.069,37 €, IVA 
inclòs, i els preus unitaris màxims de l’annex únic. 

 
 Per al Lot 2: Vic 

 
Pressupost màxim de licitació pluriennal d’1.925.330,33 €, IVA exclòs, més 
404.319,37 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.329.649,70 €, IVA 
inclòs, i els preus unitaris màxims de l’annex únic. 

 
 Per al Lot 3: Berga 

 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.090.149,71 €, IVA exclòs, més 
438.931,45 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.529.081,16 €, IVA 
inclòs, i els preus unitaris màxims de l’annex únic. 

 
 Per al Lot 4: Vilafranca  

 
Pressupost màxim de licitació pluriennal d’1.976.983,45 €, IVA exclòs, més 
415.166,53 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.392.149,98 €, IVA 
inclòs, i els preus unitaris màxims de l’annex únic. 

 
 Per al Lot 5: Martorell  

 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.127.976,10 €, IVA exclòs, més 
446.874,99 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.574.851,09 €, IVA 
inclòs, i els preus unitaris màxims de l’annex únic. 

 
 Per al Lot 6: Manresa 

 
Pressupost màxim de licitació pluriennal de 2.162.221,85 €, IVA exclòs, més 
454.066,60 €, en concepte de 21 % d’IVA, fent un total de 2.616.288,45 €, IVA 
inclòs, i els preus unitaris màxims de l’annex únic. 

 
2. Per acord núm. 19 de la Junta de Govern, de 28 de gener de 2021, s’aprovà 

l’expedient de contractació del referit servei, així com el plec de clàusules 
administratives (PCAP) i el plec de prescripcions tècniques (PPT). Aquest 
procediment es tramita de forma ordinària, està subjecte a regulació harmonitzada 
i es porta a terme mitjançant procediment obert i l’adjudicació mitjançant varis 
criteris de valoració. 

 
3. Per acord núm. 122 de la Junta de Govern, de 25 de març de 2021, s’aprovà la 

rectificació d’ofici de l’errada material detectada a la memòria de contractació en el 
seu punt 4.1.2, al PCAP i Document Tècnic d’Actuació (DTA), que regeixen la 
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contractació del servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als 
sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa 
(6 lots), aprovat per acord núm. 19 de la Junta de Govern, de 28 de gener de 
2021. Així mateix, s’acordà retrotraure les actuacions de l’expedient en el moment 
previ a l’aprovació i disposició de l’obertura del procediment d’adjudicació i 
prosseguir aquesta contractació. 

 
4. El 30 de març de 2021 es publicà la convocatòria de licitació al Diari Oficial de la 

Unió Europea i el 7 d’abril de 2021 al Perfil de Contractant. 
 
5. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les 

empreses següents: 
 

1. UTE: FERROSER INFRAESTRUCTURAS, SA-ROMÀ 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU (Lot 5) 

2. EXCAVACIONS CÁCERES, SL (Lot 6) 
3. SORIGUE, SAU (Lot 4) 
4. UTE: ELSAMEX GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SL-

EXCAVACIONSPETIT, SL (Lot 4) 
5. SORIGUE ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SAU (Lot 

6) 
6. ASFALTATS RIBA, SA (Lot 5) 
7. GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA (Lot 3) 
8. ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU (Lot 3) 
9. CONSTRUCCIONES RUBAU, SA (Lot 4) 
10. JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU (Lot 4) 
11. ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, SA (Lot 3) 
12. AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lot 1) 
13. EXLAND EXCAVACIONS i TRANSPORTS, SL (Lot 6) 
14. CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (Lot 5) 
15. PASQUINA, SA (Lot 2) 
16. CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA (Lot 4) 
17. BERGADANA DE TRANSPORTS I EXCAVACIONS, SA (Lot 3) 
18. UTE: ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL –COYNSA 2000, SL (Lot 1) 

 
6. El 4 de maig de 2021 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura i qualificació 

del sobre A, que contenia la documentació administrativa. Les empreses 
presentaren correctament la documentació assenyalada en el Text refós del 
PCAP, a excepció de les empreses ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, 
SA; EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL; CONSTRUCIONES RUBAU, 
SA; ASFALTATS RIBA, SA i JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU que havien 
d’esmenar apartats de la declaració responsable i del DEUC.  
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7. En conseqüència, la Mesa acordà requerir les mancances detectades i admetre 
tota la resta de proposicions. 

 
8. Les referides empreses van ser requerides i aquestes esmenaren la documentació 

corresponent dins del termini atorgat a l’efecte. 
 
9. D’acord amb el que disposa la clàusula 1.11) del Text refós del PCAP, els criteris 

d’adjudicació són els següents: 
 

(...) “D’acord amb les previsions de l’article 146.3 LCSP, els criteris a tenir en compte a 
l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran els que tot seguit 
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests: 
 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (25 %): 
 
Criteri 1: Capacitat de resposta de l’Adjudicatari per fer front a un episodi de nevada 
amb una durada de 24 h. en tot l’àmbit del sector i en qualsevol cas en l’activació del 
Pla NEUCAT en fase d’emergència 1, amb les següents particularitats: 
 
- Sectors de Berga, Vic i Manresa: episodi de nevada de 24 h. amb un gruix acumulat en 

el sector entre els 10 cm. (punts baixos) i els 40 cm (punts alts). 
- Sector de Granollers, Martorell i Vilafranca: episodi de nevada de 24 h. amb un gruix 

acumulat en el sector entre els 2 cm. (punts baixos) i els 20 cm. (punts alts). 
 
Per tal de valorar la capacitat de resposta de l’adjudicatari en aquesta situació es valorarà: 
 
- Metodologia de resposta particularitzada amb els mitjans ofertats en el següent 

apartat en front de la previsió d’una nevada en tot l’àmbit del sector durant 24 h. 
continuades .......................................................... (fins a 17 punts) 
 
Es valorarà la rellevància, el grau de desenvolupament i la idoneïtat de les propostes en 
quan a l’adequació a la realitat del sector, capacitat i qualitat de resposta.  

 
L’extensió màxima d’aquest document serà de 35 pàgines (amb tipus de lletra Arial de 11 
punts), excloent l’índex. 
 

- Mitjans per la vialitat hivernal que es compromet a disposar l’adjudicatari a en el 
període EXTRAORDINARI per tal de millorar la capacitat de resposta. 
....................................................................................................... (fins a 8 punts) 

 
S’aportarà un llistat dels mitjans indicant per cadascun d’ells: 
 
o Per la maquinària: marca, model, potència, tracció (2x4, 4x4, etc), i característiques 

dels implements (pales, etc). En qualsevol cas, hauran de complir els condicionants 
tècnics establerts en les operacions de conservació num. 118, 119 i 120 del 
Document Tècnic d’Actuació (DTA). 

 
o Pels abassegaments de fundents: situació, característiques i capacitat. 
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La manca de descripció de les característiques d’un mitjà comportarà que no sigui 
valorat. 
 
Caldrà aportar el llistat de mitjans diferenciant 3 apartats: 
 
• Apartat 1: Mitjans per vialitat hivernal contemplats en l’apartat Mitjans d’adscripció 

permanent i exclusiva en el període EXTRAORDINARI. (cal fer-los constar però no 
són objecte de valoració). 

• Apartat 2: Mitjans per vialitat hivernal addicionals proposats pel licitador adscrits de 
forma permanent i exclusiva al llarg de tot el període extraordinari per tal de donar 
compliment a la metodologia presentada. 

• Apartat 3. Mitjans per vialitat hivernal addicionals proposats pel licitador adscrits 
únicament de forma puntual (mitjans eventualment compromesos) per tal de donar 
compliment a la metodologia presentada i que únicament es disposarà d’ells a 
partir del mateix moment de l’activació del Pla NEUCAT en fase d’emergència 1. 

 
En aquest apartat seran únicament objecte de valoració els mitjans addicionals 
proposats pel licitador per sobre dels contemplats en l’apartat Mitjans d’adscripció 
permanent i exclusiva en el període EXTRAORDINARI (Apartats 2 i 3). 
 
Quan al personal necessari pel seu funcionament es considera que caldrà disposar 
d’ells en el punt on s’emplaci el mitjà a partir de 1 hora que s’ordeni per part de la 
Direcció dels treballs de l’activació d’aquell mitjà i en qualsevol cas a partir del mateix 
moment de l’activació del Pla NEUCAT en fase d’emergència 1. 
 
Es valorarà globalment l’adequació del conjunt de mitjans proposats a la realitat del 
sector, la seva polivalència i millores en la capacitat de resposta. 

 
La dades contemplades en el llistat de mitjans així com la resta de propostes d’actuació i 
resposta a nevades que proposi l’ofertant, serà considerada com una obligació essencial del 
contracte 

 
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA(75 %): 
 
Criteri 2. Millora del preu sobre l’establert ......................................... (fins a 60 punts) 
 
La metodologia per a calcular la puntuació de les ofertes serà la següent: 

 
 Oferta del licitador: es multiplicarà cada preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel 

nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions del Plec de Clàusules 
Administratives particulars. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el 
resultat de la suma és l’oferta del licitador. 

 
• AxB = C 
• C1+C2+C3...= Oferta del licitador 

 
 Preu de licitació: es multiplicarà cada preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel 

nombre d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 d’aquest 
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plec. A continuació, es fa el sumatori de tots els imports (C) i el resultat de la suma és el 
preu de licitació. 

 
• AxB = C 
• C1+C2+C3...= Preu de licitació 

 
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament 
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima 
puntuació a cap oferta. 
 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació IVA exclòs i la màxima 
puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents: 

 
- Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada. 
 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més 

elevada. 
 
- Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana 

aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput 
d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a aquesta mitjana. 

 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a 
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només 
amb les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les 
ofertes que resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de 
menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits 
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa 
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes. 
 
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la 
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del 
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa. 
 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 
 
Els licitadors hauran de presentar una oferta pels diferents preus unitaris que es detallen en 
l’annex 2 d’aquest Plec. L’aplicació d’aquests preus donarà un import resultant.  
 
Serà obligatori presentar oferta per la totalitat dels conceptes que integren els preus unitaris 
relacionats en els Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
En qualsevol cas, els preus unitaris no podran ser superiors als indicats en el quadre de 
Preus del document tècnic. 
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Criteri 3: Aportació de maquinària addicional (amb el seu personal) ....... (fins a 12 
punts) 
 
Es valorarà l’aportació de maquinària addicional a l’exigida a la clàusula 1.10.c) d’aquest 
Plec, com a mitjans d’adscripció, i amb el personal adscrit en el seu cas, ja sigui de forma 
permanent i exclusiva o puntualment d’equips complementaris, de la següent manera: 
 

Equips Valoració 
màxima 

Disposició d’excavadora giratòria amb potència superior a 120 KW i 
alçada d’excavació mínima de 8,50 mts. des de la rasant de calçada 

Màxim 5 punts 

a) A disposició permanent i exclusiva de Diputació de 
Barcelona al llarg de tota la vigència el contracte.  

        (Ha d’incloure operari conductor en el cas que no 
s’acrediti la seva aptitud d’ús per part del personat 
adscrit de forma permanent segons criteris de la 
clàusula 16.5 del DTA) 

        NOTA: No donarà lloc a cap tipus de pagament pels 
terminis d’inactivitat al llarg de la vigència del 
contracte. 

5,0 punts  

b) A disposició en el punt de treball en un termini màxim 
de 5 h. a partir de la comunicació a l’adreça de 
correu habilitada (ACH) 

1,0 punts 

c) A disposició en el punt de treball a l’inici de la 
següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

Disposició d’equip d’estesa de mescles bituminoses format pels 
següents mitjans: 

- Estenedora de mescla bituminosa en calent d’ample de treball 
superior als 3 mts. 

- 1 compactadora de corrons vibrant de pes mínim 10 Tn 
- 1 compactadora de pneumàtics de pes mínim amb llast de 12 

Tn 
- 1 Fresadora autopropulsada d’ample mínim de treball 1,00 

mts. 
- 1 camió de reg amb dipòsit de betum de mes de 5.000 Kg 
- 1 mini carregadora amb escombra 
- 2 camions gòndola 
- 4 operaris (no inclou els conductors de la maquinària) 
- Fins a 150 Tn de mescla bituminosa en calent carregades en 

camió 

Màxim 5 punts 
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a) A disposició en el punt de treball determinat en un 
termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a 
l’adreça de correu habilitada (ACH) 

5 punts  

b) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici 
de la següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

2 punts 

c) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici 
de la segona jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

1 punt 

Disposició d’equip de neteja d’alta pressió, format per camió cisterna 
de capacitat superior als 4.000 lts, bomba d’alta pressió de més de 
200 Kg/m2 i cabal de 250 lts/min, i depressor amb capacitat superior 
a 1200 m3/h. 

Màxim 2 punts 

a) A disposició en el punt de treball determinat en un 
termini màxim de 5 h. a partir de la comunicació a 
l’adreça de correu habilitada (ACH) 

2 punts  

b) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici 
de la següent jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

1 punts 

c) A disposició en el punt de treball determinat a l’inici 
de la segona jornada hàbil de treball a partir de la 
comunicació a l’adreça de correu habilitada (ACH) 

0,5 punts 

 
Els mitjans materials i personals oferts i compromesos de forma permanent, llevat dels 
períodes d’ús, hauran de romandre des del primer dia fins al final de cadascun dels terminis 
indicats estacionats en el magatzem del sector de conservació corresponent o bé en el lloc 
designat pel director del contracte, no podent destinar-se a cap altra finalitat no vinculada a 
Diputació de Barcelona fins la finalització dels treballs, sense donar lloc a cap tipus de 
pagament o indemnització per la seva inactivitat, segons consta al DTA. 
 
Criteri 4: Aportació d’instal·lacions addicionals ............................. (fins a 3 punts) 
 
Es valorarà que el licitador posi a disposició d’aquest contracte, per a l’execució dels 
treballs, les instal·lacions que es recullen tot seguit, i que es valoraran de la següent 
manera: 
 
– Zona d’abassegament: s’assignaran fins a un màxim de 3 punts, en funció de la 

superfície addicional sobre la que es fixa com a mínim al document tècnic (2.000 m2) i 
fins un màxim de superfície a valorar addicionalment de 8.000 m2, segons la fórmula 
següent: 

 

Punts sup. abassegament = Superfície addicional abagassament [m2] x 3 

8.000 
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Les instal·lacions aportades han d’estar situades dins de l’àmbit del sector i s’ha considerat 
que les característiques de les instal·lacions influiran en l’eficiència i la capacitat de resposta 
de l’adjudicatari en els treballs a realitzar. 

 
Aquestes instal·lacions es poden disposar en virtut de qualsevol forma jurídica: propietat, 
arrendament, cessió, etc. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP.” (...) 

 
10. Així mateix, la clàusula 1.15) del Text refós del PCAP, relativa a les ofertes 

anormalment baixes, estableix el següent:  
 

(...) “En aquesta contractació, amb més d’un criteri d’adjudicació, es consideraran ofertes 
anormalment baixes aquelles que compleixin simultàniament les dues condicions següents: 
 
− Quan al criteri referit al preu es doni alguna de les situacions previstes a l’article 85 del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per 
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
− Quan en la resta de criteris s’hagi obtingut una puntuació total superior a 25 punts. 

 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
escau.” (...) 

 
11. Aquest dictamen fa referència als Lots 1, 5 i 6, atès que l’adjudicació dels Lots 2, 3 

i 4 es va aprovar per acord de la Junta de Govern núm. 563, de 30 de setembre 
de 2021. 

 
12. L’11 de maig de 2021 es constituí la Mesa de Territori i es procedí a l’obertura del 

sobre B, que conté la documentació relativa als criteris que depenen d’un judici de 
valor. Les empreses admeses presentaren correctament la documentació. 

 
13. La Mesa acordà admetre totes les proposicions i trametre la documentació tècnica 

a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat Local sol·licitant 
informe tècnic. 

 
14. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures emeté un informe, signat el 15 de 

juliol de 2021, el qual s’adjunta a aquest dictamen, relatiu als criteris que depenen 
d’un judici de valor. 

 
15. El 16 de juliol de 2021 es constituí la Mesa de Territori per donar a conèixer la 

ponderació assignada als criteris que depenen d’un judici de valor i posterior 
obertura del sobre C (criteris automàtics), i prengué coneixement de l’informe de 
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures emès el 15 de juliol de 2021. 
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16. De conformitat amb el referit informe, la UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL 

–COYNSA 2000, SL (Lot 1) va fer constar en el sobre relatiu a la documentació de 
judici de valor informació relativa als criteris automàtics i per tant, es va produir 
contaminació d’informació, per la qual cosa es proposà la seva exclusió d’aquest 
procediment, d’acord amb el que preveu la clàusula 1.9) del Text refós del PCAP. 

 
17. Seguidament, es procedí a l’obertura del sobre C que conté l’oferta econòmica i 

criteris avaluables de forma automàtica de les empreses admeses, a excepció de 
la UTE ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, SL–COYNSA 2000, SL, i que oferiren el 
resultat següent: 

 
 Lot 1: Granollers 

 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

AGUSTÍ I 
MASOLIVER, 
SA 

2.177.445,30€ SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
 Lot 5: Martorell 

 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 

Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

UTE FERROSER 
INFRAESTRUCTURES, 
SA - ROMA 
INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS, SA 

2.148.219,89 € SI - - SI - - SI - - 0,00 

ASFALTATS RIBA, SA 1.914.241,88 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 
CONSTRUCCIONS 
DEUMAL, SA 1.859.899,14 € SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
 Lot 6: Manresa 
 

EMPRESA 

CRITERI 2  
MILLORA 

PREU 
ESTABLERT 

CRITERI 3 
APORTACIÓ MAQUINÀRIA ADDICIONAL 

CRITERI 4 
APORTACIÓ 

INSTAL.LACIONS 
ADDICIONALS 

Oferta 
presentada 
(IVA inclòs) 

Disposició d'excavadora giratòria Disposició d'equip d'estesa de 
mescles bituminoses 

Disposició d'equip de neteja d'alta 
pressió 

Zona 
d'abassegament 
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Disposició 
permanent 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Disposició 
punt de 
treball 

termini 5h 

Disposició 
punt de 
treball 

següent 
jornada 

Disposició 
punt de 
treball 
segona 
jornada  

Superfície 
aportada 

EXCAVACIONS 
CACERES, SL 1.830.445,70€ SI - - SI - - SI - - 0,00 

SORIGUÉ ACSA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, 
SAU 

2.350.735,05€ SI - - SI - - SI - - 8000,00 

EXLAND, 
EXCAVACIONS I 
TRANSPORTS, SL 

2.498.981,45€ SI - - SI - - SI - - 8000,00 

 
En relació amb el Lot 5, s’acordà requerir a la UTE: FERROSER 
INFRAESTRUCTURAS, SA-ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU i a 
l’empresa ASFALTATS RIBA, SA, per tal que presentessin les ofertes en format pdf 
signades pels apoderats coincidint amb el contingut dels documents excel 
presentats. 
 
Així mateix, s’adjuntaren a la corresponent acta de la Mesa de Territori les ofertes 
dels preus unitaris presentats per les diferents empreses. 

 
18. La Mesa acordà traslladar la documentació a la Gerència de Serveis 

d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, sol·licitant l’informe tècnic corresponent. 
 
19. De conformitat amb allò acordat a la Mesa de Territori es requerí a la UTE i 

empresa esmentades del Lots 5 la documentació pertinent. Aquestes la 
presentaren dins del termini atorgat a l’efecte. 

 
20. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures emeté un informe de proposta 

adjudicació dels diferents lots, signat el 23 de juliol de 2021, el qual s’adjunta a 
aquest dictamen. 

 
21. El 27 de juliol de 2021 es constituí la Mesa de Territori i s’elevà l’informe de 

proposta d’adjudicació, signat el 23 de juliol de 2021. De conformitat amb el referit 
informe: 

 
 Pel que fa al Lot 1: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment 

baixa se situà en 1.976.076,06 €, IVA exclòs. L’oferta presentada per l’empresa 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA es trobà per sota d’aquest valor. La puntuació de la 
resta de criteris de l’oferta presentada va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 23,25  12,00 3,00 38,25 
 

Atès que l’oferta presentada per l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA complia 
simultàniament les dues condicions indicades a la clàusula 1.15) del PCAP se la 
considerà anormalment baixa i es proposà requerir la seva justificació. 
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 Pel que fa al Lot 5: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment 

baixa se situà en 1.595.982,08, €, IVA exclòs. Les ofertes presentades per 
ASFALTATS RIBA, SA i CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA es trobaren per sota 
d’aquest valor. La puntuació de la resta de criteris de les ofertes presentades per 
aquestes empreses va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 ASFALTATS RIBA, SA 20,00 12,00 3,00 35,00 
2 CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA 20,50 12,00 3,00 35,50 

 
Atès que les ofertes presentades per les empreses ASFALTATS RIBA, SA i 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA complien simultàniament les dues condicions 
indicades a la clàusula 1.15) del PCAP se les consideraren anormalment baixes i 
es proposà requerir les seves justificacions. 

 
 Pel que fa al Lot 6: Respecte del criteri preu el llindar d’oferta anormalment 

baixa se situà en 1.621.666,39 €, IVA exclòs. L’oferta presentada per l’empresa 
EXCAVACIONS CÁCERES, SL es trobà per sota d’aquest valor. La puntuació de 
la resta de criteris de l’oferta presentada va ser la següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 EXCAVACIONS CÁCERES, SL 23,00 12,00 3,00 38,00 
 

Atès que l’oferta presentada per l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL 
complia simultàniament les dues condicions indicades a la clàusula 1.15) del 
PCAP se la considerà anormalment baixa i es proposà requerir la seva justificació. 

 
22. Mitjançant escrits tramesos el 28 de juliol de 2021 es donà audiència a les 

empreses AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lot 1), ASFATATS RIBA, SA (Lot 5), 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (Lot 5) i EXCAVACIONS CÁCERES, SL (Lot 6), 
per tal que formulessin les al·legacions o consideracions que creguessin 
convenients per justificar les seves ofertes incurses en baixa anormal i la viabilitat 
de les seves propostes. 

 
23. Dins del termini del termini atorgat a l’efecte, les referides empreses presentaren 

les justificacions de les seves ofertes. D’aquest extrem es va donar trasllat el 10 i 
l’11 d’agost de 2021 a l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures, sol·licitant 
l’informe tècnic corresponent. 

 
24. L’Oficina Tècnica emeté dos informes, signats el 20 de setembre de 2021, 

justificatius de les ofertes incurses en baixa anormal dels Lot 1 i 5, els quals 
s’adjunten a aquest dictamen. 
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25. Pel fa que fa al Lot 6, l’Oficina emeté un informe, signat el 23 de setembre de 
2021, justificatiu de l’oferta incursa en baixa anormal, el qual s’adjunta a aquest 
dictamen. 

 
26. En sessió celebrada el 21 de setembre de 2021, la Mesa de Territori acceptà 

l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures per al Lot 1, 
signat el 20 de setembre de 2021 i, va prendre coneixement del mateix acceptant 
la justificació de la baixa presentada per l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA. 
De conformitat amb el referit informe el resum total de les puntuacions va ser el 
següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

2 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA 23,25  60,00 12,00 3,00 98,25 
 

Per tot l’exposat, la Mesa de Territori proposà l’adjudicació del Lot 1 a l’empresa 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, d’acord amb els preus unitaris detallats en l’annex 
1. 

 
27. A continuació, i en la mateixa sessió celebrada el 21 de setembre de 2021, la 

Mesa de Territori acceptà l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures per al Lot 5, signat el 20 de setembre de 2021 i, va prendre 
coneixement del mateix acceptant les justificacions de la baixes presentades per 
les empreses ASFALTATS RIBA, SA i CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA. De 
conformitat amb el referit informe el resum total de les puntuacions va ser el 
següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

2 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 

UTE FERROSER 
INFRAESTRUCTURES, SA -
ROMA INFRAESTRUCTURES 
I SERVEIS, SA 

13,50 35,80 12,00 0,00 61,30 

 ASFALTATS RIBA, SA 20,00 55,44 12,00 3,00 90,44 

 CONSTRUCCIONS DEUMAL, 
SA 20,50 60,00 12,00 3,00 95,50 

 
Per tot l’exposat, la Mesa de Territori proposà l’adjudicació del Lot 5 a l’empresa 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, d’acord amb els preus unitaris detallats en 
l’annex 2. La classificació de la resta d’empreses va ser la següent: 
 

 EMPRESA 
1 ASFALTATS RIBA, SA 

2 UTE FERROSER INFRAESTRUCTURES, SA -ROMA 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SA 
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28. Mitjançant escrits tramesos el 22 de setembre de 2021 es requerí a les empreses 
proposades adjudicatàries, AGUSTI Y MASOLIVER, SA (per al Lot 1) i 
CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (per al Lot 5), perquè presentessin la 
documentació que s’especifica en la clàusula 1.18) del Text refós del PCAP que 
regula aquesta contractació. 

 
29. En sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, la Mesa de Territori acceptà 

l’informe emès per l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures per al Lot 6, 
signat el 23 de setembre de 2021 i, va prendre coneixement del mateix acceptant 
la justificació de la baixa presentada per EXCAVACIONS CÁCERES, SL. De 
conformitat amb el referit informe el resum total de les puntuacions va ser el 
següent: 

 
 EMPRESA CRITERI 

1 
CRITERI 

2 
CRITERI 

3 
CRITERI 

4 SUMA 

1 EXCAVACIONS CACERES, 
SL 23,00 60,00 12,00 3,00 98,00 

2 
SORIGUÉ ACSA 
CONSERVACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SAU 

5,00 20,28 12,00 3,00 40,28 

3 EXLAND, EXCAVACIONS I 
TRANSPORTS, SL 16,00 8,96 9,00 3,00 36,96 

 
Així mateix, la Mesa explicà que en l’anterior informe de 23 de juliol de 2021, per 
error, se li va atorgar a l’empresa EXLAND, EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL 
una puntuació de 12 punts en el criteri 3, quan realment li corresponien 9 punts. 
L’oferta de l’empresa ofereix, en la disposició d’equip d’estesa de mescles 
bituminoses, l’apartat b (a disposició en el punt de treball a l’inici de la següent 
jornada hàbil de treball), en comptes de l’apartat a) que es el que es va puntuar. 
Això li atorga 2 punts en aquest apartat (en comptes dels 5 punts que se li 
atorgava en l’informe). Per la qual cosa es proposà esmenar l’error de puntuació 
d’aquesta empresa en aquest criteri 3 passant de 12 punts a 9 punts. 
 
Per tot l’exposat, la Mesa de Territori proposà l’adjudicació del Lot 6 a l’empresa 
EXCAVACIONS CÁCERES, SL, d’acord amb els preus unitaris detallats en 
l’annex 3. La classificació de la resta d’empreses va ser la següent: 

 
 EMPRESA 
1 SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS, SAU 
2 EXLAND, EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL 

 
30. Mitjançant escrit tramés el 29 de setembre de 2021 es requerí a l’empresa 

EXCAVACIONS CÁCERES, SL proposada adjudicatària del Lot 6, perquè 
presentés la documentació que s’especifica en la clàusula 1.18) del Text refós del 
PCAP que regula aquesta contractació. 
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31. L’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (Lot 1) va presentar la documentació 

requerida i va constituir la garantia definitiva de 131.738,40 EUR el 30 de 
setembre de 2021. La documentació relativa a la solvència professional es va 
trametre el 8 d’octubre de 2021 a l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures per 
a la seva comprovació. 

 
32. L’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA (Lot 5) va presentar la documentació 

requerida i va constituir la garantia de 106.398,81 EUR el 27 de setembre de 2021. 
La documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 13 de 
d’octubre de 2021 a l’Oficina Tècnica per a la seva comprovació. 

 
33. L’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL (Lot 6) va presentar la documentació 

requerida i va constituir la garantia de 108.111,09 EUR l’1 d’octubre de 2021. La 
documentació relativa a la solvència professional es va trametre el 15 d’octubre de 
2021 a l’Oficina Tècnica per a la seva comprovació. 

 
34. L’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures va emetre tres informes, signats el 

15 d’octubre de 2021, mitjançant els quals es manifestà que les empreses 
proposades adjudicatàries dels Lots 1, 5 i 6 compleixen amb la solvència 
professional requerida en el marc de la contractació d’aquest servei. 

 
35. De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern núm. 19, de 28 de gener de 

2021, la despesa màxima pluriennal derivada d’aquesta contractació -
corresponent als Lots 1, 5 i 6- es va fer efectiva amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària i exercicis següents: 

 
 Lot 1: Granollers 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 119.828,43 € 50100 45300 21000 
2022 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
2023 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
2024 468.254,92 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 5: Martorell 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 118.118,40 € 50100 45300 21000 
2022 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
2023 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
2024 387.105,49 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 6: Manresa 
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Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2021 126.926,10 € 50100 45300 21000 
2022 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
2023 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
2024 399.621,05 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa restà condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
 

36. Per acord núm. 559, de 30 de setembre de 2021, de la Junta de Govern s’ajustà 
comptablement la imputació de la despesa màxima pluriennal aprovada mitjançant 
dictamen núm. 19, aprovat per la Junta de Govern en sessió celebrada en data 28 
de gener de 2021, pel qual es va aprovar l’expedient de contractació, el PCAP i el 
PPT del servei de Treballs de manteniment i conservació semintegral i 
tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits 
als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i 
Manresa (6 lots) pel que fa al Lot 1 (Granollers), Lot 5 (Martorell) i Lot 6 
(Manresa), en relació amb el retard d’efectes previst per l’inici de la prestació del 
servei, que passa de l’1 de novembre de 2021, a 1 de gener de 2022, de 
conformitat amb el detall següent: 

 
 Lot 1: Granollers 

 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 -119.828,43 € 50100 45300 21000 
2024 +119.828,43 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 5: Martorell 

 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 -118.118,40 € 50100 45300 21000 
2024 +118.118,40 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 6: Manresa 

 
Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 -126.926,10 € 50100 45300 21000 
2024 +126.926,10 € 50100 45300 21000 

 
37. Per la qual cosa, els contractes corresponents als Lots 1, 5 i 6 començaran l’1 de 

gener de 2021 i finalitzaran el 30 abril del 2024. 
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38. En conseqüència, la despesa màxima pluriennal -corresponent als Lots 1, 5 i 6- de 

vuit milions tres-cents setanta-nou mil dos-cents vuit euros amb noranta-un 
cèntims (8.379.208,91 EUR), IVA inclòs, anirà amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària i exercicis següents: 

 
 Lot 1: Granollers 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2022 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
2023 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
2024 588.083,35 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 5: Martorell 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2022 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
2023 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
2024 505.223,89 € 50100 45300 21000 

 
 
 Lot 6: Manresa 

 
Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 

2022 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
2023 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
2024 526.547,15 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP). 
 
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 150 i 

concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència. 

 
3. La despesa pluriennal va ser aprovada tot d'acord amb el que estableix l'article 174 

del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant la seva efectivitat i la seva execució a 
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la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació 
adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 

 
4. En aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges màxims 

establerts a l’article 174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb els 
compromisos de despesa de caràcter pluriennal. 

 
5. 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 3.1.a), 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 16 de desembre de 2019, publicada en el BOPB el 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 

 
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. DECLARAR EXCLOSA del procediment per a la contractació del servei relatiu 
als Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA'S 
interurbans de la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, 
anys 2021-2024 dels trams de carreteres adscrits als sectors de conservació de 
Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) del Lot 1 a la UTE: 
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS SL –COYNSA 2000, SL, de conformitat amb la Mesa 
de Territori de 16 de juliol de 2021 i l’informe de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures signat el 15 de juliol de 2021, per contaminació, és a dir, per fer constar 
en el sobre relatiu a la documentació de judici de valor informació relativa als criteris 
automàtics. 
 
Segon. ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori 
celebrades el 21 i 28 de setembre de 2021 i els informes de l’Oficina Tècnica de 
Gestió d’Infraestructures, signats el 20 i 23 de setembre de 2021, la contractació 
corresponent als Lots 1, 5 i 6 del servei relatiu als Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024 dels trams de 
carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) a les empreses següents: 
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 Lot 1: Granollers a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, amb NIF A17000993, 
incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que s’indiquen a 
l’annex 1 i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha proposat l’empresa 
i que han estat valorades. 

 
 Lot 5: Martorell a l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, amb NIF 

A59082644, incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que 
s’indiquen a l’annex 2 i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha 
proposat l’empresa i que han estat valorades. 
 

 Lot 6: Manresa a l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES, SL, amb NIF B60193265, 
incursa en baixa anormal, d’acord amb els preus unitaris ofertats que s’indiquen a 
l’annex 3 i les millores sobre els requisits mínims exigits que ha proposat l’empresa 
i que han estat valorades. 

 
Tercer. DISPOSAR la despesa màxima pluriennal -corresponent als Lots 1, 5 i 6 de 
vuit milions tres-cents setanta-nou mil dos-cents vuit euros amb noranta-un 
cèntims (8.379.208,91 EUR), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària i 
exercicis següents: 
 
 Lot 1: Granollers 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2022 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
2023 1.299.993,01 € 50100 45300 21000 
2024 588.083,35 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 5: Martorell 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2022 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
2023 1.034.813,60 € 50100 45300 21000 
2024 505.223,89 € 50100 45300 21000 

 
 Lot 6: Manresa 
 

Exercici Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
2022 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
2023 1.044.870,65 € 50100 45300 21000 
2024 526.547,15 € 50100 45300 21000 

 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels exercicis 
2022, 2023 i 2024. 
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Quart. ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat adjudicatàries, 
de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori, d’acord amb el detall següent: 
 
 Lot 5: Martorell 
 

 EMPRESA 
1 ASFALTATS RIBA, SA 

2 UTE FERROSER INFRAESTRUCTURES, SA -ROMA 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SA 

 
 Lot 6: Manresa 
 

 EMPRESA 
1 SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURAS, SAU 
2 EXLAND, EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL 

 
Cinquè. COMUNICAR a les empreses adjudicatàries que hauran de formalitzar els 
respectius contractes quan siguin requerides, en el benentès que la dita formalització 
no es produirà abans del transcurs dels 15 hàbils següents a la remissió de la 
notificació dels presents acords, en tractar-se de contractes subjectes a recurs 
especial. 
 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords als participants en aquest procediment de 
contractació i PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil de Contractant. 
 
Setè. PUBLICAR la formalització del contracte en el Diari Oficial de la Unió Europea i 
en el Perfil de Contractant.” 
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
29.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de l’ajustament comptable de les consignacions pressupostàries en fase de 
retenció de crèdit del contracte de serveis per a la Redacció del Pla especial de 
catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de 
Castellcir - Lot 2. (Exp. núm. 2019/5387).- 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20 de 
desembre de 2018, va aprovar, en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, el 
seu règim i la convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 637/18). 
 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 11 d’abril de 
2019, Acord número 168, va aprovar la concessió dels recursos en el marc del Catàleg 
de Serveis de la Xarxa de Governs Locals per l’any 2020, els recursos tècnics 
consistents en la redacció de plans, projectes i informes, per a dur a terme, entre 
d’altres, l’actuació consistent en la reformulació del Pla especial de masies, cases 
rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de l’Ajuntament de Castellcir, 
d’acord amb el següent desglós: 
 

Codi XGL Ajuntament Nom Actuació 

19/Y/267774 Castellcir 
Reformulació del Pla especial de 
masies, cases rurals i altres 
construccions en sòl no urbanitzable 
del municipi de Castellcir 

 
amb un pressupost de vint-i-cinc mil euros ( 25.000,00 €) , IVA inclós. 
 
3. Per Decret núm. 6751, de 23 de maig de 2019, del vicepresident 1r i president 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat s’aprovà l’expedient de contractació del 
referit servei en dos lots (Lot 1 Avia) i Lot 2 (Castellcir), així com el Plec de clàusules 
administratives i el Plec de prescripcions tècniques.  
 

Lot Ens Nom actuació Pressupost 
(sense IVA) IVA (21 %) Pressupost (IVA 

inclòs) 

1 Ajuntament d’Avià  

Modificació puntual 
del Pla especial per 
a la identificació i la 
regularització de les 

masies i cases 
rurals situades en 

31.404,96 € 6.595,04 € 38.000 € 
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Lot Ens Nom actuació Pressupost 
(sense IVA) IVA (21 %) Pressupost (IVA 

inclòs) 
el sòl no 

urbanitzable del 
municipi d’Avià. 

2 Ajuntament de 
Castellcir 

Reformulació del 
Pla especial de 
masies, cases 
rurals i altres 

construccions en 
sòl no urbanitzable 

del municipi de 
Castellcir 

20.661,16 4.338,84 25.000 € 

TOTAL   52.066,12 € 10.933,88 € 63.000 € 
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació que es va aprovar segons 
aquest decret, va ser amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i en els exercicis 
següents: 
 

  
LOT Nº 1: MPPEM d’Avià LOT Nº2: PEM Castellcir  Aplicació Pressupostària (2 lots) 

  
 IMPORT (IVA INCLÒS) IMPORT (IVA INCLÒS)   

Exercici  
2019 

 
   9.500,00 €   6.250,00 €  G/50300/15100/22782 

Exercici  
2020 

  

17.100,00 € 11.250,00 €  G/50300/15100/22782 

Exercici  
2021 

  

  7.600.00 €   5.000,00 €  G/50300/15100/22782 

Exercici 
2022     3.800.00 €   2.500,00 €  G/50300/15100/22782 

TOTAL   38.000,00 € 25.000,00 €  63.000,00 
 
4. El 14 d’octubre de 2019, per decret (D 11329/19) del president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, es va adjudicar el 
contracte per a la Redacció del Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i 
altres construccions en sòl no urbanitzable de Castellcir - Lot 2, a l’empresa 
PROJECTES URBANS, ARQUITECTURA I TERRITORI, SLP, per un import de quinze 
mil dos-cents quaranta-sis euros (15.246,00 EUR) i l’IVA al 21 %, de tres mil dos-cents 
un euros amb seixanta-sis cèntims (3.201,66 EUR), resultant un import total de divuit 
mil quatre-cents quaranta-set euros amb seixanta-sis cèntims (18.447,66 EUR),  
 
5. La disposició de la despesa pluriennal corresponent a l’adjudicació del Lot 2, per un 
import de divuit mil quatre-cents quaranta-set euros amb seixanta-sis cèntims 
(18.447,66 EUR), IVA inclòs, es va d’imputar amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i anualitats següents: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Import 
(IVA inclòs) 

2019 G/50300/15100/22782 4.611,91 
2020 G/50300/15100/22782 8.301,45 
2021 G/50300/15100/22782 3.689,53 
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Exercici Aplicació pressupostària Import 
(IVA inclòs) 

2022 G/50300/15100/22782 1.844,77 
 
Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada 
despesa existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos dels anys 2020, 
2021 i 2022. 
 
6. Atès l’informe emès en data  3 d’agost de 2021, pel cap del Servei d’Urbanisme de 
la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el qual s’estableix el 
següent: 
 

 Modificació de l’import del contracte, amb un increment del preu per import de 
tres mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims (3.047,39 EUR), més sis-
cents trenta-nou euros amb noranta-cinc cèntims (639,95 EUR), en concepte de 
21 % d’IVA, que fa un total de tres mil sis-cents vuitanta-set euros amb trenta-
quatre cèntims (3.687,34 EUR), per la qual cosa resulta un import final de divuit 
mil dos-cents noranta-tres euros amb trenta-nou cèntims (18.293,39 EUR), més 
tres mil vuit-cents quaranta-un euros amb seixanta-un cèntims (3.841,61 EUR), 
en concepte de 21 % d’IVA, que fan un total de vint-i-dos mil cent trenta-cinc 
euros (22.135,00 EUR). 

 
 Modificació del termini d’execució del contracte, atès que dit termini es 

perllongarà des el 5 de novembre de 2023 fins el 31 de desembre de 2023. 
 
 Modificació de les clàusules 3 i 7.3 del Plec de prescripcions tècniques i de la 

clàusula 2.4 del Plec de clàusules administratives particulars de la contractació 
de referència, de conformitat amb l’informe de 3 d’agost de 2021 i els seus 
annexos, emès pel cap del Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. 

 
7. Per la qual cosa caldria reajustar la despesa derivada de la contractació de 
referència, aprovada per decret de 14 d’octubre de 2019 (D 11329/19), autoritzant i 
disposant l’increment de pressupost derivat de la modificació del contracte, per import 
de tres mil sis-cents vuitanta-set euros amb trenta-quatre cèntims (3.687,34 EUR), IVA 
inclòs, d’acord amb el següent desglossament: 
 

 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2021A 1.105,11 € 50300 15100 22782 
Exercici 2021D 1.105,11 € 50300 15100 22782 
Exercici 2022A 1.475,48 € 50300 15100 22782 
Exercici 2022D 1.475,48 € 50300 15100 22782 
Exercici 2023A 1.106,75 € 50300 15100 22782 
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 Import (IVA inclòs) Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2023D 1.106,75 € 50300 15100 22782 

 
tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, condicionant 
la seva efectivitat i execució a la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa 
existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats. 
 
8. És per això que cal ajustar comptablement les consignacions pressupostàries en 
fase de retenció de crèdit, aprovades per Acord num. 168 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data 11 d’abril de 2019, dels anys 2021 i 2022 i 
2023, de conformitat amb el detall següent i segons els arguments establerts en 
aquesta part expositiva: 
 

Exercici Import (IVA 
inclos) 

Aplicació pressupostària 

2021RC 1.105,11 € 50300/15100/22782 
2022RC 1.475,48 € 50300/15100/22782 
2023RC 1.106,75 € 50300/15100/22782 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. En aquest expedient és d’aplicació la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, de 

8 de novembre. 
 
2. D’acord amb la base 36.2 de les Bases d’execució dels pressupostos 2021 quan pel 

retard en el començament de l’execució del contracte sobre el previst en l’inici de 
l’expedient de contractació, suspensions autoritzades, pròrrogues, modificacions o 
qualsevol altra raó d’interès públic degudament justificada, es produeixi un desajust 
entre les anualitats establertes en el plec de clàusules administratives particulars i 
les necessitats reals en l’ordre econòmic, l’òrgan de contractació ha d’acordar el 
reajustament comptable. 

 
3. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern, d’acord amb 

l'apartat 3.3.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 de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre 
de 2019 (BOPB de 19 de desembre de 2019), modificat per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021 i per Decret 
de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021 i 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
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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 
 

A C O R D S 
 
Primer. AJUSTAR COMPTABLEMENT les consignacions pressupostàries en fase de 
retenció de crèdit, del contracte de serveis per a la Redacció del Pla especial de 
catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de 
Castellcir - Lot 2, aprovats per Acord núm. 168 de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en sessió de data 11 d’abril de 2019, per als anys 2021, 2022 i 2023, de 
conformitat amb el detall següent:   
 

Exercici Import (IVA 
inclos) 

Aplicació pressupostària 

2021RC 1.105,11 € 50300/15100/22782 
2022RC 1.475,48 € 50300/15100/22782 
2023RC 1.106,75 € 50300/15100/22782 

“ 
 
30.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
modificació de l’acord 261/21, adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 27 de 
maig de 2021, en el sentit de reduir la despesa, per import de 75.000 €, de la 
partida G/50300/15100/76280 prevista per a l’anualitat 2022, corresponent al 
Catàleg 2021-2023 (Exp. núm. 2020/19078).- 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. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. Per acord núm. 261/21 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en 

sessió de 27 de maig de 2021, de la Direcció de Serveis de Cooperació Local i en el 
marc de la citada convocatòria es va aprovar la resolució parcial del procediment de 
concessió d’ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva de la 
convocatòria del Catàleg 2021. 
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3. A l’acord segon del citat dictamen s’aprova l’autorització de despesa, com a 
conseqüència de la distribució de la quantia en funció del tipus d’ens beneficiari i/o 
la naturalesa de la despesa, tot condicionant-ho a la regularització comptable, entre 
d’altres el següent: 

 
Aplicació 

pressupostària 
Import total 

(EUR) 
Import 2021 

(EUR) 
Import 2022 

(EUR) 
(...) 
 
G/50300/15100/76280 

 
485.264,64 

 
410.264,64 

 
 

75.000,00 
(...) 

 
4. A l’acord tercer s’aprova la disposició de la despesa a càrrec de les aplicacions 

pressupostàries i amb una distribució pluriennal pels anys 2021 i 2022, entre 
d’altres el següent: 

 
Aplicació 

pressupostària 
Import total 

(EUR) 
Import 2021 

(EUR) 
Import 2022 

(EUR) Observacions 

(...) 
 
G/50300/15100/76280 

 
 

1.843.954,64 

 
 

1.443.954,64 

 
 

400.000,00 

410.264,64€ 2021 i 
75.000,00€ 2022 
condicionats a la 

regularització comptable 
aprovada en l'acord segon 

(...) 
 
5. Als esmentats acords segon i tercer s’hi va incloure, per excés, un import de 

setanta-cinc mil euros (75.000,00 €) a l’aplicació G/50300/15100/76280 pel 
pressupost de l’any 2022. En no ser necessari aquest import a l’exercici 2022, 
escau modificar l’acord de la Junta de Govern núm. 261/21 en la part que l’afecta, 
així com reduir l’autorització de la despesa corresponent, en els termes en què es 
detalla a la part resolutiva d’aquest Dictamen. 

 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’article 34.3 del règim de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, disposa que les reduccions de les 
quanties autoritzades són promogudes pel centre gestor corresponent. 

 
2. L’apartat 3.5.c) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret núm. 14600/19, de 

16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 
5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de 
juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, atribueix a la Junta de Govern la competència 
per aprovar els ajuts econòmics del Catàleg de serveis. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 

 
ACORDS 

 
Primer. MODIFICAR els acords segon i tercer del dictamen de la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona núm. 261/21, de 27 de maig de 2021, en el sentit següent: 
 
On diu 
 
 (...) 

Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

(...) 
G/50300/15100/76280 485.264,64 410.264,64 

 
75.000,00 

(...) 
 
Ha de dir: 
 
(...) 

Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) 

(...) 
G/50300/15100/76280 410.264,64 410.264,64 

 
---------- 

(...) 
 
On diu: 
(...) 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) Observacions 

(...) 
 
G/50300/15100/76280 

 
 

1.843.954,64 

 
 

1.443.954,64 

 
 

400.000,00 

410.264,64€ 2021 i 
75.000,00€ 2022 
condicionats a la 

regularització comptable 
aprovada en l'acord segon 

(...) 
 
Ha de dir: 
(...) 
 

Aplicació 
pressupostària 

Import total 
(EUR) 

Import 2021 
(EUR) 

Import 2022 
(EUR) Observacions 

(...) 
 
G/50300/15100/76280 

 
1.843.954,64 

 

 
 

1.443.954,64 
 

400.000,00 
 

410.264,64€ 2021 
condicionats a la 

regularització comptable 
aprovada en l'acord segon 

(...) 
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Segon. REDUIR l’autorització de la despesa de setanta-cinc mil euros (75.000,00 €) 
de la partida G/50300/15100/76280 del pressupost de l’any 2022.” 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
31.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
de la liquidació definitiva del fons de prestació “Integració sociolaboral de 
persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, amb data de 
justificació fins al 30 d’abril de 2021 (Exp. núm. 2019/0019659).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels membres 
presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 9 de gener de 2020, 

va aprovar el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, el seu règim i la 
convocatòria per a la concessió de recursos (AJG 5/20). 
 

2. En el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 s’inclou el fons 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, que té com a finalitat 
donar suport econòmic a les actuacions desenvolupades per les oficines tècniques 
laborals (OTL) de les entitats adherides al Protocol general de la Xarxa OTL (BOPB 
de 8 de novembre de 2019), amb l’objectiu de facilitar la inserció o la millora de 
l’ocupació de persones amb un diagnòstic acreditat de trastorn mental i en 
tractament medicosanitari.  

 
3. En data 27/02/2020, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va adoptar un 

acord (ref. reg. 90/20) per aprovar la concessió del fons de prestació “Integració 
sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, a 18 entitats destinatàries. 
 

4. De conformitat amb la naturalesa d’aquest recurs, orientat a finançar serveis bàsics 
i ateses les especials dificultats de les tresoreries municipals degudes a un context 
de crisi, la Diputació de Barcelona va realitzar un pagament avançat del 85 % de 
l’import concedit, als 18 ens beneficiaris un cop presentada l’acceptació de l’ajut. 
 

5. D’acord amb l’apartat 2.1 del cinquè acord del règim de gestió de l’esmentat fons de 
prestació, el període d’execució dels ajuts s’establia entre l’1 de gener de 2020 i el 
31 de desembre de 2020 i la seva justificació havia de dur-se a terme, com a 
màxim, el 30 d’abril de 2021. 
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6. Vist l’apartat sisè del cinquè acord del dictamen de concessió d’aquests fons que 
regula el procediment d’audiència i tancament, el qual estableix: 

 
“ 
6.1. En el termini de dos mesos transcorregut el termini de justificació, s’ha d’aprovar la 
liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze dies des de l’endemà 
de la publicació per tal que els ens requerits presentin la justificació pendent i/o al·leguin el 
que s’estimi pertinent. 
6.2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 
revocació dels imports no justificats. 
6.3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim de 
deu dies des de l’aprovació. 
6.4. Amb relació als imports que es revoquin o dels que s’accepti la renúncia, s’han de 
sol·licitar els imports pagats per avançat i no justificats, sense perjudici que, si escau, i en 
cas d’existir quanties pendents de pagament per part de la Diputació a favor de l’ens 
beneficiari, s’efectuï la compensació. 
“ 
 

7. La liquidació provisional del programa es va aprovar per Decret de la Presidència 
delegada de la Diputació de Barcelona núm. 9271 de data 20 d’agost de 2021. La 
notificació d’aquesta liquidació es va efectuar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat el 26 d’agost de 2021, tot habilitant-se un termini d’audiència de quinze 
dies a comptar des de l’endemà de la notificació, per tal que l’ens destinatari 
presentés la justificació pendent i/o al·legués el que s’estimés pertinent, amb 
l’advertiment que, de no fer-ho, es procediria a la revocació total de l’ajut i a exigir el 
reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat degudament sens perjudici 
dels interessos de demora que correspongui liquidar en un futur. El període 
d’audiència va finalitzar el 16 de setembre de 2021. 
 

8. Una vegada fet el requeriment i transcorregut l’esmentat període d’audiència, cal 
aprovar la liquidació definitiva. A aquest efecte, es constata que l’ajut concedit a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (codi XGL 20/Y/279017) no han justificat 
les despeses ni tampoc s’ha presentat cap al·legació per part de l’ens beneficiari. 

 
9. S’assenyala que l’esmentada aprovació de la liquidació definitiva comporta la 

revocació total de l’ajut econòmic, reduint el saldo restant de l’ajut que no ha estat 
avançat (2.334,26 €) amb el corresponent ajustament de valor negatiu en la 
comptabilitat, així com el reintegrament de l’import satisfet per avançat. 

 
Fonaments de dret 
 
1. D’acord amb el dictamen (ref. reg. AJG 90/20) i en especial referència al seu apartat 

sisè, aprovat en Junta de Govern, en data 27 de febrer de 2020, que aprova la 
concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties 
mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023”. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
2. Vist l’article 37.c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

que estableix com una de les causes de reintegrament l’incompliment de l'obligació 
de justificació o la justificació insuficient, en els termes que estableix l'article 30 
d'aquesta Llei, i si s'escau, en les normes reguladores de la subvenció. 

 
3. L’apartat 3.5.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 per Decret de la Presidència número 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 
desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, per Decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, 
i per Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 
2021, atribueix a la Junta de Govern, per delegació de la Presidència, la liquidació 
definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs de serveis, quan comporti 
revocació de recursos.  

 
4. Vist l’apartat 4.1.5.a) 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 número 14600/19, de 16 de desembre 
de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de 
desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat en el BOPB de 6 de maig de 2021, per Decret de la Presidència 
núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, 
i per Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 
2021, atribueix a les presidències delegades d’àrea la competència per elevar a la 
Junta de Govern la liquidació definitiva dels fons de prestació derivats de catàlegs 
de serveis, quan comporti revocació de recursos. 

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

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la liquidació definitiva del fons de prestació “Integració sociolaboral 
de persones amb malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”, amb data de justificació fins al 
30/04/2021. 
 
Segon. APROVAR la revocació total de l’ajut econòmic concedit en el marc del fons 
de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals” a 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord el detall que s’indica a continuació: 
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Ens destinatari NIF Codi XGL Import 
concedit 

Import 
avançat 

85 % 
Import 

justificat 
Import a 

reintegrar 
Import de 
revocació 

Ajuntament de 
l’Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 20/Y/279017 15.561,73 € 13.227,47 € 0 € 13.227,47 € 15.561,73 € 

 
Tercer. REDUIR en dos mil tres-cents trenta-quatre euros amb vint-i-sis cèntims 
(2.334,26 €) la despesa autoritzada i disposada a càrrec de l’aplicació pressupostària 
vigent G/30101/24100/46280, mitjançant ajustament de valor número 2103901444. 
 
Quart. ESTABLIR que el reintegrament de l’import pagat per avançat i no justificat que 
s’indica a l’acord segon, es farà efectiu de la següent manera: 
 
a. L’ens destinatari disposa d’un mes a comptar des de la notificació del present acord 
per efectuar el reintegrament mitjançant ingrés o transferència bancària a qualsevol 
dels comptes operatius de la Diputació de Barcelona. 
 
b. Transcorregut el termini anterior, sense haver procedit a la transferència, el 
reintegrament es farà efectiu mitjançant compensació del pagament d’altres 
subvencions de la Diputació de Barcelona de les que l’ens sigui beneficiari. 
 
Cinquè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens local interessat.” 

 
32.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, el 
reajustament de l’autorització de despesa del recurs “Recull d’activitats de 
suport al teixit empresarial”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/509).- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la presidenta delegada de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de gener de 

2021, va aprovar la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 
2021-2023 de la Diputació de Barcelona, i el seu règim regulador (AJG 13/2021). 

 
2. En el Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de 
Barcelona, s’inclou el recurs econòmic: “Recull d’activitats de suport al teixit 
empresarial”, suport a un conjunt d'activitats catalogades que tenen per objectiu 
potenciar l'oferta de serveis a les empreses i les persones emprenedores. 
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Els destinataris d’aquest recurs són ajuntaments, consells comarcals, 
mancomunitats, consorcis locals i entitats municipals descentralitzades. 

 
3. D’acord amb el capítol 10 del règim del Catàleg, aquest recurs es concedeix 

mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència. 
 
4. Amb data 30 de setembre de 2021 va finalitzar el termini per a la sol·licitud del 

recurs per part dels ens locals destinataris del mateix.  
 

Com a conseqüència de les diferents tipologies dels ens locals que van dur a terme 
les sol·licituds, s’ha fet necessari revisar la distribució pressupostària dels recursos 
aprovada mitjançant Dictamen de la Junta de Govern, reunida en sessió de data 28 
de gener de 2021 (AJG 13/2021), recollida a l’acord tercer de l’esmentat Dictamen, 
en el sentit de procedir a reajustar l’autorització de la despesa aprovada inicialment, 
als efectes que el crèdit torni a estar disponible i poder autoritzar la despesa amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries que correspongui, en funció del tipus d’ens 
local beneficiari. 

 
5. A l’informe emès per aquest centre gestor amb data 22 d’octubre de 2021, que 

s’incorpora a l’expedient, s’estimen diferents sol·licituds d’actuació del recurs 
“Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, presentades per diversos ens 
locals, amb un import total de sis mil quatre-cents dinou euros amb setanta cèntims 
(6.419,70 €), d’acord amb el següent detall: 

 

 
 

 
 

Ens local Codi XGL
Núm.registre 

inicial PMT

Aplicació pressupostària 

de destí

Import 

concedit 

(EUR)
Ajuntament de Manresa 21/Y/313061 202110118222 G/30103/43300/46280 864,00

Ajuntament de Manresa 21/Y/313062 202110118223 G/30103/43300/46280 864,00

Ajuntament de Manresa 21/Y/313063 202110118225 G/30103/43300/46280 864,00

Ajuntament de Manresa 21/Y/313064 202110118226 G/30103/43300/46280 864,00

Ajuntament de Manresa 21/Y/313065 202110118227 G/30103/43300/46280 866,70

Ajuntament de Castelldefels 21/Y/313083 202110119132 G/30103/43300/46280 720,00

Total 5.042,70

Ens local Codi XGL
Núm.registre 

inicial PMT

Aplicació pressupostària 

de destí

Import 

concedit 

(EUR)
Consell Comarcal del Baix 

Llobregat
21/Y/312969 202110115577 G/30103/43300/46580 405,00

Consell Comarcal de l'Anoia 21/Y/313058 202110117624 G/30103/43300/46580 540,00

Consell Comarcal de l'Anoia 21/Y/313059 202110117627 G/30103/43300/46580 432,00

Total 1.377,00
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6. Per poder fer front a les concessions previstes, d’acord amb la tipologia dels ens 
locals sol·licitants, cal procedir com s’especifica a continuació: 

 
a) Reduir l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 

 

 
 
b) Aprovar l’autorització de la despesa pels imports i aplicacions pressupostàries 

següents: 
 

        
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat 3.5.c) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. REAJUSTAR l’autorització de despesa aprovada en data 28 de gener de 2021 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona (AJG 13/2021), segons 
el detall que s’indica en el present acord, als efectes que el crèdit torni a estar 
disponible per poder autoritzar la despesa amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries que corresponen en funció del tipus d’ens beneficiari. 
 
REDUIR l’autorització de despesa aprovada en el sentit següent: 
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Aplicació pressupostària Import de la 
reducció(EUR) Núm. op. A 

Núm. op. 
Ajustament 

valor negatiu 
G/30103/43300/46380 6.419,70 € 2102000052/002 2102900906/002 

 
Segon. APROVAR l’autorització de la despesa total de sis mil quatre-cents dinou 
euros amb setanta cèntims (6.419,70 €), a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
que s’indiquen a continuació, com a conseqüència de la redistribució de la quantia en 
funció del tipus d’ens beneficiari, tot condicionant-ho a la regularització comptable 
aprovada en l’anterior acord: 
 

Aplicació pressupostària Operació Posició Import (EUR) a 
incrementar 

G/30103/43300/46280 2102000052 001 5.042,70 € 
G/30103/43300/46580 2102000052 003 1.377,00 € 

   6.419,70 € 
“ 
 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
33.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una 
addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, formalitzat en data 18 de novembre de 2019, per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis de la província de 
Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021, amb l’objecte d’ampliar l’aportació 
econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’anualitat 2021 prevista al pacte 
quart del conveni (Exp. núm. 2019/15701).- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel president delegat de l’Àrea de Cultura, aprova, per unanimitat dels 
membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“Fets 
 
Amb data 10 de octubre de 2019 es va aprovar per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona (registre d’acords 474/19), la minuta del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural, empresa pública adscrita al Departament de Cultura (NIF Q0801883J) de la 
Generalitat de Catalunya per al suport a la programació d’arts escèniques i música als 
municipis.  
 
En data 18 de novembre de 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van 
formalitzar el conveni de col·laboració per al suport a la programació d’arts escèniques 
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i música als municipis de la província de Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021 (C 
600/19). 
 
En el pacte quart d’aquest conveni s’estableixen les aportacions econòmiques de les 
parts per cada un dels anys de vigència del conveni, quedant regulat que l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura) aportarà anualment un mínim 
de 2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un 
màxim d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I del 
conveni i la resta a les actuacions previstes a l’annex II del conveni; i que la Diputació 
de Barcelona aportarà anualment 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/33410/45390, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les 
actuacions previstes a l’annex I del conveni, i 560.000 euros es dedicaran a les 
actuacions previstes a l’annex II del conveni. 
 
En el pacte quart d’aquest conveni es preveu que les parts podran ampliar, sempre 
que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, el crèdit per a les activitats 
contemplades en els annexos I i II del conveni. 
 
En el pacte quart d’aquest conveni s’acorda que la dotació provinent del fons de la 
Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al suport a les programacions 
municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als municipis de la seva 
demarcació. 
 
Amb motiu de les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, l’any 2020 es van anul·lar moltes 
actuacions dels espais escènics municipals degut al seu tancament forçat. Moltes 
d’aquestes actuacions s’han reprogramat aquest any 2021, afegides a la programació 
que ja tenien prevista, fent que el pressupost destinat a la convocatòria de 
subvencions en espècie per a la contractació d’espectacles professional adreçada als 
equipaments escènics i musicals locals bàsics i a altres espais escènics i musicals 
locals, regulat en l’annex II del conveni, s’hagi esgotat pràcticament amb les 
actuacions sol·licitades pels tres primers trimestres de l’any 2021. 
 
La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint als ajuntaments de la 
seva demarcació en l’activitat escènica. En aquest sentit, considera adient signar una 
addenda al conveni de referència per tal de modificar la redacció dels pactes quart, 
setè i vuitè, en el sentit d’ampliar l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
corresponent a les actuacions de l’annex II del conveni, per un import total de 220.000 
euros. 
 
L’objecte d’aquesta addenda és augmentar els recursos econòmics a aportar per la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2021 establerts a les actuacions previstes a l’annex 
II del conveni, especificar la forma de pagament de l’increment de les aportacions de la 
Diputació de Barcelona per l’any 2021 i modificar la forma de justificació de les 
aportacions de la Diputació de Barcelona per l’any 2021, del conveni de col·laboració 
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signat en data 18 de novembre de 2019, entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la 
programació d’arts escèniques i música als municipis. 
 
La modificació del pacte quart del conveni consisteix a canviar l’aportació econòmica 
de la Diputació de Barcelona per a l’any 2021 establerta per a les actuacions previstes 
a l’annex II del conveni inicial, augmentant-la en dos-cents vint mil euros 
(220.000,00 €), passant de cinc-cents seixanta mil euros (560.000,00 €) a set-cents 
vuitanta mil euros (780.000,00 €). 
 
Així on diu: 
 

“Per a l’any 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2019 
(gener – desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, dels quals un 
màxim d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a 
les actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex II.  

 
Per a l’any 2020, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2020 
(gener – desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim 
d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les 
actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390 o anàloga, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les 
actuacions previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex II. 

 
Per a l’any 2021, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2021 
(gener – desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim 
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d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les 
actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390 o anàloga, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les 
actuacions previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex II. 

 
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
 
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les 
característiques del qual es detallen en els annexos I i II d’aquest conveni. 
 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació.” 
 

Ha de dir: 
 

“Per a l’any 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2019 
(gener – desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim 
d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les 
actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex II.  

 
Per a l’any 2020, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2020 
(gener – desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim 
d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les 
actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390 o anàloga, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les 
actuacions previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex II. 
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Per a l’any 2021, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent amb càrrec 
als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat per a l’any 2021 
(gener – desembre): 
 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim 
d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la resta a les 
actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.360.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes 
a l’annex I, i 780.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex II.  

 
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
 
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les 
característiques del qual es detallen en els annexos I i II d’aquest conveni. 
 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació.” 

 
La modificació del pacte setè del conveni consisteix a modificar la forma de pagament 
de la Diputació de Barcelona per a l’any 2021 establerta per a les actuacions previstes 
a l’annex II del conveni inicial, especificant la forma de pagament de l’increment de les 
aportacions de la Diputació de Barcelona per l’any 2021. 
 
En aquest sentit, on diu: 
 

“Segons la via de suport utilitzada: 
 
a) Per a l’any 2019 i, un cop el Consell d’Administració de l’OSIC hagi resolt la convocatòria 

de concurrència competitiva per finançar les programacions estables professionals 
municipals i les activitats complementàries adreçada als equipaments escènics i musicals 
locals multifuncionals per al període 2019-2021 (annex I), la Diputació de Barcelona 
tramitarà un avançament per un import de quatre-cents seixanta mil euros (460.000.- 
EUR) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en 
la convocatòria. 

 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros (120.000.-EUR) corresponent a l’any 
2019 es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total 
justificada. 
 
Per als anys 2020 i 2021, la Diputació de Barcelona tramitarà anualment al llarg de la 
segona quinzena del mes de febrer un avançament per un import de quatre-cents 
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seixanta mil euros (460.000.- EUR) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer 
front a les ajudes anuals adjudicades en la convocatòria 2019-2021. 
 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros (120.000.-EUR) es reservarà 
anualment com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total 
justificada. 

 
b) Per a l’any 2019 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Barcelona tramitarà 

un avançament per un import de dos-cents cinquanta mil euros (250.000.- EUR) a 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en 
l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT (annex II). Es realitzarà un segon avançament per 
un import de cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- EUR) una vegada l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per un import mínim del 75 % 
del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un import 
mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer avançament per un import 
de cent quinze mil euros (115.000.- EUR). Les justificacions presentades per part de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de 
l’1 de gener de 2019 fins a la data de presentació de la justificació.  

 
El pagament del saldo restant de cinquanta mil euros (50.000.-EUR) es reservarà com a 
saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada. 
 
Per als anys 2020 i 2021, durant la segona quinzena del mes de gener, la Diputació de 
Barcelona tramitarà un avançament per un import del 45 % de l’aportació per l’ajut a la 
contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió 
PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un segon avançament per un import del 25 % de 
l’aportació per l’ajut a la contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni, 
una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per 
un import mínim del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova 
justificació per un import mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer 
avançament per un import del 20 % de l’aportació per l’ajut a la contractació 
d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni. Les justificacions presentades per 
part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer esment a espectacles pagats 
des de l’1 de gener fins a la data de presentació de la justificació de l’any en curs. 
 
El pagament del saldo restant del 10 % es reservarà com a saldo per a la liquidació 
definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada.” 

 
Ha de dir: 
 

“Segons la via de suport utilitzada:  
 
a) Per a l’any 2019 i, un cop el Consell d’Administració de l’OSIC hagi resolt la convocatòria 

de concurrència competitiva per finançar les programacions estables professionals 
municipals i les activitats complementàries adreçada als equipaments escènics i musicals 
locals multifuncionals per al període 2019-2021 (annex I), la Diputació de Barcelona 
tramitarà un avançament per un import de quatre-cents seixanta mil euros (460.000.- 
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euros) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades 
en la convocatòria. 

 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros  (120.000.- euros) corresponent a 
l’any 2019 es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa 
total justificada. 
 
Per als anys 2020 i 2021, la Diputació de Barcelona tramitarà anualment al llarg de la 
segona quinzena del mes de febrer un avançament per un import de quatre-cents 
seixanta mil euros (460.000.- euros) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer 
front a les ajudes anuals adjudicades en la convocatòria 2019-2021. 
 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros (120.000.- euros) es reservarà 
anualment com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total 
justificada. 

 
b) Per a l’any 2019 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Barcelona tramitarà 

un avançament per un import de dos-cents cinquanta mil euros (250.000.- euros) a 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en 
l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT (annex II). Es realitzarà un segon avançament per 
un import de cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- euros) una vegada l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per un import mínim del 75 % 
del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un import 
mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer avançament per un import 
de cent quinze mil euros (115.000.- euros). Les justificacions presentades per part de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer esment a espectacles pagats des de 
l’1 de gener de 2019 fins a la data de presentació de la justificació.  

 
El pagament del saldo restant de cinquanta mil euros (50.000.- euros) es reservarà com 
a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i justificada. 
 
Per als anys 2020 i 2021, durant la segona quinzena del mes de gener, la Diputació de 
Barcelona tramitarà un avançament per un import del 45 % de l’aportació per l’ajut a la 
contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni a l’Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió 
PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un segon avançament per un import del 25 % de 
l’aportació per l’ajut a la contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni, 
una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació per 
un import mínim del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat una nova 
justificació per un import mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà un tercer 
avançament per un import del 20 % de l’aportació per l’ajut a la contractació 
d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni. Les justificacions presentades per 
part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer esment a espectacles pagats 
des de l’1 de gener fins a la data de presentació de la justificació de l’any en curs. 
 
L’import aprovat per valor de 220.000 euros de la present addenda s’addiciona a l’import 
per valor de 560.000 euros establert per a l’anualitat 2021 regulat en el conveni inicial. 
Amb la suma dels dos imports que dona com a resultat total la quantitat de 780.000 
euros es recalcularan els percentatges descrits en el punt anterior i es procedirà a un 
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pagament complementari per l’import que resulti de reajustar els percentatges aprovats 
al nou import, una vegada s’hagi presentat una nova justificació per un import mínim del 
75 % del tercer avançament. 
 
Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2021 i fins a la data de 
presentació de la justificació de l’any 2021. 
 
El pagament del saldo restant del 10 % del crèdit inicial al conveni més el 10 % de 
l’import ampliat en l’addenda es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva en 
funció de la despesa total realitzada i justificada.” 

 
La modificació del pacte vuitè consisteix a modificar la forma de justificació per a l’any 
2021 establerta per a les actuacions previstes a l’annex II del conveni inicial, 
especificant el nombre de justificacions parcials per l’any 2021. 
 
En aquest sentit, on diu: 
 

“Segons la via de suport utilitzada: 
 
a) Per a les ajudes a través de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar les 

programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries (annex 
I), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment una justificació 
amb la liquidació definitiva dels pagaments realitzats als diferents equipaments escènics i 
musicals locals multifuncionals. Aquesta liquidació s’haurà de presentar com a màxim el 
31 d’octubre de l’any següent al que s’ha imputat. 

 
b) Per a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió Programa.cat (annex II), l’Oficina de 

Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment dues justificacions parcials 
de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel seu/va administrador/a, 
segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels pagaments efectius realitzats 
a les companyies amb especificació de: data de la factura pagada, creditor, NIF, data de 
pagament, import de la factura, import imputat a la Diputació de Barcelona, nom de 
l’espectacle i del municipi destinatari. 

 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats 
atorgades (en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous 
avançaments.  
 
La segona justificació parcial haurà de presentar-se dins del termini màxim del 15 de 
novembre de l’any en curs.  

 
Anualment, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent al que s’ha imputat, l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la Diputació de Barcelona la liquidació 
definitiva dels pagaments realitzats. La liquidació econòmica final tindrà en consideració tots 
els espectacles que s’hagin realitzat fins el 31 de desembre (inclòs) i sol·licitats fins l’últim 
període de sol·licitud d’activitats de l’any de la imputació. 
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Anualment, i en el mateix termini, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la 
Diputació de Barcelona una memòria detallada justificativa global del desenvolupament de 
l’activitat i del compliment de la destinació dels fons transferits per la Diputació de Barcelona 
esmentats al pacte quart i a l’annex II, referida a l’any de la imputació. La memòria es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Barcelona i l’OSIC consensuaran 
prèviament.” 

 
Ha de dir: 

 
“Segons la via de suport utilitzada: 
 
a) Per a les ajudes a través de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar les 

programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries (annex 
I), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment una justificació 
amb la liquidació definitiva dels pagaments realitzats als diferents equipaments escènics i 
musicals locals multifuncionals. Aquesta liquidació s’haurà de presentar com a màxim el 
31 d’octubre de l’any següent al que s’ha imputat. 

 
b) Pels anys 2019 i 2020, per a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió Programa.cat 

(annex II), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment dues 
justificacions parcials de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel 
seu/va administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels 
pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la factura 
pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a la 
Diputació de Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari. 

 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats 
atorgades (en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous 
avançaments.  
 
La segona justificació parcial haurà de presentar-se dins del termini màxim del 15 de 
novembre de l’any en curs. 
 
Per l’any 2021, per a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió Programa.cat (annex 
II), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar tres justificacions 
parcials de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel seu/va 
administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels pagaments 
efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la factura pagada, 
creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a la Diputació de 
Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari. 
 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats 
atorgades (en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous 
avançaments.  
 
La tercera justificació parcial haurà de presentar-se dins del termini màxim del 30 de 
novembre de 2021. 
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Anualment, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent al que s’ha imputat, l’Oficina 
de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la Diputació de Barcelona la liquidació 
definitiva dels pagaments realitzats. La liquidació econòmica final tindrà en consideració tots 
els espectacles que s’hagin realitzat fins el 31 de desembre (inclòs) i sol·licitats fins l’últim 
període de sol·licitud d’activitats de l’any de la imputació. 
 
Anualment, i en el mateix termini, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la 
Diputació de Barcelona una memòria detallada justificativa global del desenvolupament de 
l’activitat i del compliment de la destinació dels fons transferits per la Diputació de Barcelona 
esmentats al pacte quart i a l’annex II, referida a l’any de la imputació. La memòria es 
presentarà seguint els ítems que la Diputació de Barcelona i l’OSIC consensuaran 
prèviament.” 

 
Atès que la Diputació ha tramitat una modificació de crèdit (núm. de proposta 9192) a fi 
de suplementar el crèdit de l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 de 
l’exercici 2021 per tal de fer front a l’increment de l’aportació proposat. 
 
Fonaments de dret 
 
Atès que el foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part 
del nucli competencial de les diputacions, en virtut del que disposen els articles 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 91 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la Llei de bases de règim local estableix que la cooperació econòmica, 
tècnica i administrativa entre l’Administració Local i les Administracions de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d’interès comú, 
es desenvoluparà amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en 
les lleis. 
 
Vist que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, estableix que les Administracions Públiques 
actuen i es relacionen amb les altres administracions d’acord amb el principi de lleialtat 
institucional, podent establir o formalitzar les relacions per mitjà de qualsevol 
instrument jurídic o organitzatiu que considerin adequat per a l’acompliment dels 
objectius d’interès comú. 
 
Atès l’article 4 del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural on es fixa que el seu objecte és concentrar 
les iniciatives de suport i foment del departament competent en matèria de cultura i de 
les entitats adscrites i on es detallen les seves funcions. 
 
Atès que el Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments 
Escènics i Musicals de Catalunya regula el Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, que es configura com el sistema propi del conjunt d'entitats 
titulars d'equipaments escènics i musicals participats per l'Administració de la 
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Generalitat i d'ens locals que promouen programacions escèniques i musicals. 
Aquesta normativa estableix les funcions del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i 
Musicals de Catalunya, els requisits i obligacions de pertànyer-hi, la tipologia 
d'equipaments escènics i musicals, els mecanismes de suport i les modalitats de 
vinculació amb l'Administració de la Generalitat, l'estructura i organització del Sistema, 
les funcions territorials i els procediments administratius d'integració, modificació i 
exclusió. 
 
Atès que en data 12 de febrer de 2019, s’ha publicat al DOGC núm. 7808 l’Ordre 
CLT/14/2019, de 31 de gener, per la qual es crea el Consell de la Mancomunitat 
Cultural, l'òrgan permanent de col·laboració i coordinació entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya i les diputacions provincials en el desenvolupament de les 
polítiques culturals, amb l’objectiu de millorar l’exercici de les competències que té 
cadascuna d’aquestes administracions públiques en un àmbit en què comparteixen 
molts interessos. 
 
Atès que el conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis de la província de Barcelona, per als anys 
2019, 2020 i 2021 va ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
en sessió de data 10 d’octubre de 2019 (AJG 474/19). 
 
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni 
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho. 
 
Vist que l’Oficina de Difusió Artística ha elaborat la memòria justificativa, tal com 
estableix l’art. 50 de la LRJSP. 
 
En compliment del que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern trametre el present conveni al registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  
 
És competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per delegació de 
la Presidència, d’acord amb l’apartat 3.4.k 3) de la Refosa 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 núm. 14600/19, de 
16 de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, 
de 27 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2021 i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat 
al BOPB de 16.7.2021. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que, per delegació de la 
Presidència, adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR una addenda al conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al 
suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis de la província de 
Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021, formalitzat en data 18 de novembre de 
2019, per ampliar l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’anualitat 
2021 prevista al pacte quart del conveni, d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OFICINA DE SUPORT A LA 
INICIATIVA CULTURAL DEL DEPARTAMENT DE CULTURA I LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL SUPORT A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I MÚSICA 
ALS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, PER ALS ANYS 2019, 2020 I 
2021, FORMALITZAT EN DATA 18 DE NOVEMBRE DE 2019, PER AMPLIAR 
L’APORTACIÓ ECONÒMICA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A L’ANUALITAT 
2021 PREVISTA AL PACTE QUART DEL CONVENI 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, amb NIF P0800000B i domicili a Rambla de Catalunya 126, 
08008 de Barcelona, representada per l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, president 
delegat de l’Àrea de Cultura, d’acord amb l’apartat 4.1.4 d) Refosa 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 núm. 14600/19, de 16 
de desembre, publicat al BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 
4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat 
al BOPB de 31.5.2021 i i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021. 
 
Igualment intervé la secretària delegada, Sra. Vanessa Amigo González, que assisteix al 
president delegat de l’Àrea de Cultura, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència núm. 2446/2020, de 13 de març, publicat en el BOPB de 16 de març de 2020, 
als efectes de donar fe d’acord amb el previst a l’article 3.2.i) del Reial decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural representada pel senyor Jordi Foz i Dalmau, 
president del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (d'ara 
endavant OSIC), entitat adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
amb domicili a 08001 Barcelona, Portal de Santa Madrona 6-8, actuant en virtut de les 
atribucions que li confereix l’article 7.2.a) dels Estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural. 
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ANTECEDENTS 
 
I.- Amb data 27 de juny del 2019, per acord del Consell d’Administració de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural i amb data 10 de octubre de 2019 per acord de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona (registre d’acords 474/19), es va aprovar el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per 
al suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis. En data 18 de novembre 
de 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona van formalitzar el conveni de 
col·laboració per al suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis de la 
província de Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021, que ha estat inscrit al Registre de 
Convenis amb el núm. 2019/5/0562. 
 
II.- En el pacte quart d’aquest conveni s’estableixen les aportacions econòmiques de les 
parts per cada un dels anys de vigència del conveni, quedant regulat que l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura) aportarà anualment un mínim de 
2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un màxim 
d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I del conveni i la resta 
a les actuacions previstes a l’annex II del conveni; i que la Diputació de Barcelona aportarà 
anualment 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390, 
dels quals 580.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex I del conveni, i 
560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a l’annex II del conveni.  
 
III.- En el pacte quart d’aquest conveni es preveu que les parts podran ampliar, sempre que 
les disponibilitats pressupostàries ho permetin, el crèdit per a les activitats contemplades en 
els annexos I i II del conveni.  
 
IV.- En el pacte quart d’aquest conveni s’acorda que la dotació provinent del fons de la 
Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al suport a les programacions municipals 
d’arts escèniques i musicals corresponents als municipis de la seva demarcació.  
 
V.- Atesa les regulacions i mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, l’any 2020 es van anul·lar moltes actuacions dels 
espais escènics municipals degut al seu tancament forçat. Moltes d’aquestes actuacions 
s’han reprogramat aquest any 2021, afegides a la programació que ja tenien prevista, fent 
que el pressupost destinat a la convocatòria de subvencions en espècie per a la 
contractació d’espectacles professionals adreçada als equipaments escènics i musicals 
locals bàsics i a altres espais escènics i musicals locals, regulat en l’annex II del conveni, 
s’hagi esgotat pràcticament amb les actuacions sol·licitades pels tres primers trimestres de 
l’any 2021.  
 
VI.- La Diputació de Barcelona té la voluntat de continuar assistint als ajuntaments de la 
seva demarcació en l’activitat escènica. En aquest sentit, considera adient signar una 
addenda al conveni de referència per tal de modificar la redacció dels pactes quart, setè i 
vuitè, en el sentit d’ampliar l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona corresponent 
a les actuacions de l’annex II del conveni, per un import total de 220.000 euros.  
 
VII.- Aquesta addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data .................................. 
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VIII.- Aquesta addenda ha estat aprovada pel Consell d’Administració de l’Oficina de Suport 
a la Iniciativa Cultural, entitat de dret públic adscrita al Departament de Cultura de 
l’Administració de la Generalitat, en sessió de ................................, en compliment del que 
disposa l’article 7.3 k) del Decret 7/2012, de 10 de gener, pel qual s’aproven els Estatuts de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.  
 
Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen la present addenda, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

PRIMER.- Objecte 
 
L’objecte d’aquesta addenda és augmentar els recursos econòmics a aportar per la 
Diputació de Barcelona per a l’any 2021 establerts a les actuacions previstes a l’annex II del 
conveni, especificar la forma de pagament de l’increment de les aportacions de la Diputació 
de Barcelona per l’any 2021 i modificar la forma de justificació de les aportacions de la 
Diputació de Barcelona per l’any 2021, del conveni de col·laboració signat en data 18 de 
novembre de 2019, entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació d’arts escèniques i música 
als municipis. 
 
SEGON.- Modificació del pacte quart del conveni 
 
Es modifica l’aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per a l’any 2021 establerta 
per a les actuacions previstes a l’annex II del conveni inicial, augmentant-la en 220.000 
euros passant de 560.000 euros a 780.000 euros. Consegüentment, la redacció del pacte 
quart del conveni inicial, relatiu als recursos econòmics a aportar per la Diputació de 
Barcelona, queda redactat de la manera següent: 
 

“Per a l’any 2019, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, aportaran el crèdit següent 
amb càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat 
per a l’any 2019 (gener – desembre): 

 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un 
màxim d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la 
resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les actuacions 
previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a 
l’annex II.  

 
Per a l’any 2020, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent 
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amb càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat 
per a l’any 2020 (gener – desembre): 

 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un 
màxim d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la 
resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 Diputació de Barcelona, 1.140.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/33410/45390 o anàloga, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les 
actuacions previstes a l’annex I, i 560.000 euros es dedicaran a les actuacions 
previstes a l’annex II. 

 
Per a l’any 2021, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona aportaran el crèdit següent 
amb càrrec als seus respectius pressupostos, crèdit que contempla el total de l’activitat 
per a l’any 2021 (gener – desembre): 

 
 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (Departament de Cultura), mínim de 

2.058.258,00 euros amb càrrec a la partida 7495D/460000109/4411, del quals un 
màxim d’1.200.000,00 euros es dedicarà a les actuacions previstes a l’annex I i la 
resta a les actuacions previstes a l’annex II. 

 
 Diputació de Barcelona, 1.360.000 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/40103/33410/45390, dels quals 580.000 euros es dedicaran a les actuacions 
previstes a l’annex I, i 780.000 euros es dedicaran a les actuacions previstes a 
l’annex II.  

 
Les aportacions de les parts es podran ampliar sempre que les disponibilitats 
pressupostàries ho permetin. 
 
El crèdit aportat per ambdues institucions es distribuirà en dues tipologies de suport, les 
característiques del qual es detallen en els annexos I i II d’aquest conveni. 
 
La dotació provinent del fons de la Diputació de Barcelona es dedicarà exclusivament al 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals corresponents als 
municipis de la seva demarcació.” 

 
TERCER.- Modificació del pacte setè del conveni 
 
Es modifica la forma de pagament de la Diputació de Barcelona per a l’any 2021 establerta 
per a les actuacions previstes a l’annex II del conveni inicial, especificant la forma de 
pagament de l’increment de les aportacions de la Diputació de Barcelona per l’any 2021. 
Consegüentment, la redacció del pacte setè del conveni inicial, relatiu a la forma de 
pagament de les aportacions de la Diputació de Barcelona, queda redactat de la manera 
següent: 
 

“Segons la via de suport utilitzada:  
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a) Per a l’any 2019 i, un cop el Consell d’Administració de l’OSIC hagi resolt la 
convocatòria de concurrència competitiva per finançar les programacions estables 
professionals municipals i les activitats complementàries adreçada als equipaments 
escènics i musicals locals multifuncionals per al període 2019-2021 (annex I), la 
Diputació de Barcelona tramitarà un avançament per un import de quatre-cents 
seixanta mil euros (460.000.- euros) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer 
front a les ajudes sol·licitades en la convocatòria. 

 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros (120.000.- euros) corresponent a 
l’any 2019 es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la 
despesa total justificada. 
 
Per als anys 2020 i 2021, la Diputació de Barcelona tramitarà anualment al llarg de la 
segona quinzena del mes de febrer un avançament per un import de quatre-cents 
seixanta mil euros (460.000.- euros) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer 
front a les ajudes anuals adjudicades en la convocatòria 2019-2021. 
 
El pagament del saldo restant de cent vint mil euros (120.000.- euros) es reservarà 
anualment com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total 
justificada. 

 
b) Per a l’any 2019 i a la signatura del present conveni, la Diputació de Barcelona 

tramitarà un avançament per un import de dos-cents cinquanta mil euros (250.000.- 
euros) a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes 
sol·licitades en l’aplicatiu de gestió PROGRAMA.CAT (annex II). Es realitzarà un 
segon avançament per un import de cent quaranta-cinc mil euros (145.000.- euros) 
una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una justificació 
per un import mínim del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi presentat 
una nova justificació per un import mínim del 75 % del segon avançament es tramitarà 
un tercer avançament per un import de cent quinze mil euros (115.000.- euros). Les 
justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden 
fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2019 fins a la data de 
presentació de la justificació.  
 
El pagament del saldo restant de cinquanta mil euros (50.000.- euros) es reservarà 
com a saldo per a la liquidació definitiva en funció de la despesa total realitzada i 
justificada. 
 
Per als anys 2020 i 2021, durant la segona quinzena del mes de gener, la Diputació 
de Barcelona tramitarà un avançament per un import del 45 % de l’aportació per l’ajut 
a la contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni a l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural per fer front a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de 
gestió PROGRAMA.CAT. Es realitzarà un segon avançament per un import del 25 % 
de l’aportació per l’ajut a la contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest 
conveni, una vegada l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural hagi presentat una 
justificació per un import mínim del 75 % del primer avançament. Una vegada s’hagi 
presentat una nova justificació per un import mínim del 75 % del segon avançament 
es tramitarà un tercer avançament per un import del 20 % de l’aportació per l’ajut a la 
contractació d’espectacles previst a l’annex II d’aquest conveni. Les justificacions 
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presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural poden fer esment a 
espectacles pagats des de l’1 de gener fins a la data de presentació de la justificació 
de l’any en curs. 
 
L’import aprovat per valor de 220.000 euros de la present addenda s’addiciona a 
l’import per valor de 560.000 euros establert per a l’anualitat 2021 regulat en el 
conveni inicial. Amb la suma dels dos imports que dona com a resultat total la 
quantitat de 780.000 euros es recalcularan els percentatges descrits en el punt 
anterior i es procedirà a un pagament complementari per l’import que resulti de 
reajustar els percentatges aprovats al nou import, una vegada s’hagi presentat una 
nova justificació per un import mínim del 75 % del tercer avançament. 
 
Les justificacions presentades per part de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
poden fer esment a espectacles pagats des de l’1 de gener de 2021 i fins a la data de 
presentació de la justificació de l’any 2021. 
 
El pagament del saldo restant del 10 % del crèdit inicial al conveni més el 10 % de 
l’import ampliat en l’addenda es reservarà com a saldo per a la liquidació definitiva en 
funció de la despesa total realitzada i justificada.” 

 
QUART.- Modificació del pacte vuitè del conveni 
 
Es modifica la forma de justificació per a l’any 2021 establerta per a les actuacions previstes 
a l’annex II del conveni inicial, especificant el nombre de justificacions parcials per l’any 
2021. Consegüentment, la redacció del pacte vuitè del conveni inicial, relatiu a la forma de 
justificació de les aportacions de la Diputació de Barcelona, queda redactat de la manera 
següent: 
 

“Segons la via de suport utilitzada: 
 

a) Per a les ajudes a través de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar 
les programacions estables professionals municipals i les activitats complementàries 
(annex I), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar anualment una 
justificació amb la liquidació definitiva dels pagaments realitzats als diferents 
equipaments escènics i musicals locals multifuncionals. Aquesta liquidació s’haurà de 
presentar com a màxim el 31 d’octubre de l’any següent al que s’ha imputat. 

 
b) Pels anys 2019 i 2020, per a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió 

Programa.cat (annex II), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar 
anualment dues justificacions parcials de les despeses realitzades mitjançant la 
relació signada pel seu/va administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, 
dels imports dels pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació 
de: data de la factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, 
import imputat a la Diputació de Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi 
destinatari. 

 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats 
atorgades (en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous 
avançaments.  
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La segona justificació parcial haurà de presentar-se dins del termini màxim del 15 de 
novembre de l’any en curs. 
 
Per l’any 2021, per a les ajudes sol·licitades en l’aplicatiu de gestió Programa.cat 
(annex II), l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural haurà de presentar tres 
justificacions parcials de les despeses realitzades mitjançant la relació signada pel 
seu/va administrador/a, segons les peticions fetes pels ens locals, dels imports dels 
pagaments efectius realitzats a les companyies amb especificació de: data de la 
factura pagada, creditor, NIF, data de pagament, import de la factura, import imputat a 
la Diputació de Barcelona, nom de l’espectacle i del municipi destinatari. 
 
Serà requisit indispensable la presentació de les justificacions de les quantitats 
atorgades (en els percentatges esmentats en el punt anterior) per realitzar nous 
avançaments.  
 
La tercera justificació parcial haurà de presentar-se dins del termini màxim del 30 de 
novembre de 2021. 

 
Anualment, entre l’1 de gener i el 31 de març de l’any següent al què s’ha imputat, 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a la Diputació de Barcelona la 
liquidació definitiva dels pagaments realitzats. La liquidació econòmica final tindrà en 
consideració tots els espectacles que s’hagin realitzat fins el 31 de desembre (inclòs) i 
sol·licitats fins l’últim període de sol·licitud d’activitats de l’any de la imputació. 
 
Anualment, i en el mateix termini, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural presentarà a 
la Diputació de Barcelona una memòria detallada justificativa global del 
desenvolupament de l’activitat i del compliment de la destinació dels fons transferits per 
la Diputació de Barcelona esmentats al pacte quart i a l’annex II, referida a l’any de la 
imputació. La memòria es presentarà seguint els ítems que la Diputació de Barcelona i 
l’OSIC consensuaran prèviament.” 

 
CINQUÈ.- Manteniment dels pactes no esmentats a l’addenda 
 
La resta de pactes fixats en el conveni inicial signat en data 18 de novembre de 2019 
continuen vigents. 
 
SISÈ.- Vigència 
 
Aquesta addenda iniciarà la seva vigència l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 
de desembre de 2021, sense perjudici que la justificació es pugui presentar fins el 31 de 
març de 2022. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen electrònicament la present 
addenda.” 

 
Segon. AMPLIAR en dos-cents vint mil euros (220.000,00 €) l’aportació econòmica de 
la Diputació de Barcelona prevista per a 2021 per a les actuacions previstes a l’annex 
II del conveni de col·laboració entre l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del 
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Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona per al suport a la programació 
d’arts escèniques i música als municipis de la província de Barcelona, per als anys 
2019, 2020 i 2021, formalitzat en data 18 de novembre de 2019. 
  
Tercer. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de dos-cents vint mil euros 
(220.000,00 €) en concepte d’increment de l’aportació econòmica de la Diputació per 
l’any 2021 al pressupost de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament 
de Cultura, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/33410/45390 de l’anualitat 
2021, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit núm. de proposta 9192. 
 
Quart. FACULTAR el diputat delegat de Cultura per a la formalització d’aquesta 
addenda i la substantació de quantes actuacions se’n derivin. 
 
Cinquè. NOTIFICAR els precedents acords a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 
del Departament de Cultura per al seu coneixement i efectes.” 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 
34.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una 
subvenció, per concessió directa, en el marc de la convocatòria de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, 
per al curs 2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221).- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova, per unanimitat dels membres presents 
a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 

 
“FETS 
 
1. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 15 

d’abril de 2021, aprova la convocatòria núm. 202120215120012393 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada 
d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2019-2020, mitjançant 
la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars 
d’infants (AJG 166/21), per un import d’1.500.000 €. 

 
2. Finalitzada la instrucció corresponent, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2021 (AJG 514/21), aprova la 
resolució de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta de l’òrgan 
col·legiat constituït segons les bases específiques i de l’informe tècnic emès per la 
Gerència de Serveis d’Educació de data 6 de juliol de 2021, del qual formen part els 
següents annexos:   
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Annex 1:sol·licituds estimades  
Annex 2: sol·licituds desestimades per incompliment de requisits  
Annex pel càlcul de la puntuació i de l’import concedit  

 
3. Per tal de donar compliment a l’establert a l’acord vuitè relatiu a la publicitat, la 

resolució de la convocatòria es publica en el Butlletí Oficial de la Província (BOPB) 
en data 2 d’agost de 2021.  

 
4. Posteriorment, en data 6 de setembre de 2021, via correu electrònic, es rep una 

consulta de la directora general de l’Escola IPSE, on comunica que l’escola que 
representa ha presentat sol·licitud de subvenció, en temps i forma, i no consta 
inclosa en la relació de sol·licituds estimades ni desestimades del dictamen que 
resol la convocatòria. 

 
5. Fetes les comprovacions oportunes per part d’aquest centre gestor, s’observa que 

efectivament l’Escola IPSE, amb NIF R0800606F, presenta sol·licitud de subvenció 
a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, i s’assigna 
correctament a l’orgànic de la Gerència de Serveis d’Educació a través de l’aplicatiu 
GEP (Gestor de Peticions). Una vegada rebuda la sol·licitud, i ja en fase d’instrucció 
de la convocatòria, es revisa la documentació aportada i s’efectua el requeriment 
d’esmena oportú, que va ser atès adequadament per l’entitat. Tanmateix, per un 
error involuntari en la gestió, no es va incloure aquesta sol·licitud a l’excel de treball 
que s’extreu de l’aplicatiu GEP i que es prepara per fer els càlculs individuals de 
cada escola bressol.  

 
6. Per aquest motiu, l’òrgan instructor ha emès informe de data 20 d’octubre de 2021, 

on fa una descripció detallada dels fets i alhora fa una proposta excepcional de 
concessió de subvenció directa a favor de l’Escola IPSE dins del marc de la 
convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atès que 
reuneix els requisits necessaris per a ésser beneficiària de l’esmentada subvenció, 
existeix consignació pressupostària suficient a l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/48901 i no es perjudiquen drets de tercers. 

 
7. En data 25 d’octubre de 2021 l’òrgan col·legiat designat a l’efecte es reuneix per 

examinar i validar l’informe tècnic d’instrucció el qual es valida per unanimitat, i 
formula una proposta excepcional de concessió directa a favor de l’Escola IPSE tal i 
com consta a l’Acta, que s’adjunta a l’expedient. 

 
8. Atès que el present acord s’aprova una vegada finalitzat el termini de justificació 

fixat a la convocatòria, es proposa fixar un període de justificació de dos mesos des 
de la recepció de la notificació de l’acord, per tal que l’escola disposi del mateix 
marge de temps per a la realització d’aquest tràmit, que tindria si hagués estat 
inclosa a la relació de sol·licituds estimades en el moment de resolució de la 
convocatòria.   
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FONAMENTS DE DRET 
 
1. Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques, en virtut del qual les administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics dels 
seus actes. 

 
2. El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com 
l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 regula els procediments de 
concessió de subvencions que tramiti la Diputació de Barcelona. 

 
3. Els articles 18 i 20 LGS, així com la Resolució de de 9 de desembre de 2015 de la 

Intervenció General de l’Administració de l’Estat relativa al contingut i periodicitat de 
la informació a subministrar a la BDNS (BOE 299, de 15 de desembre de 2015).   

 
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.3.b) 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 
núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret de la Presidència 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB de 6 de maig de 2021, i per Decret de 
la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 31 de maig de 
2021. 

 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:  
 

A C O R D S 
 
Primer. APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Escola 
IPSE Parròquia Mare de Déu del Pilar, amb NIF R0800606F, per un import de deu mil 
nou-cents quaranta-set euros amb trenta-dos cèntims (10.947,32 €), en el marc de la 
convocatòria de subvencions de concurrència competitiva núm. 
202120215120012393, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat 
privada d’iniciativa social mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2019-2020, d’acord 
amb la proposta de l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte d’acord amb el següent detall:  
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Nom Entitat  NIF Entitat Nombre 
alumnes 

Nombre 
d'alumnes en 

centres 
d'alta 

complexitat 

Punts 
criteri 1 

Nombre 
d'alumnes 
amb NEE 

Punts 
criteri 2 Total punts Assignació 

definitiva 
Operació 

comptable   

ESCOLA IPSE  R0800606F 45 0 45 3 12 57 10.947,32 € 2103004360   
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Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de deu mil nou-cents quaranta-set 
euros amb trenta-dos cèntims (10.947,32 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/80100/32000/48901 del pressupost de despeses de l’exercici 2021, per fer front a la 
subvenció que s’atorga. 
 
Tercer. DISPOSAR que la present subvenció es regirà per les bases específiques de 
la convocatòria núm. 202120215120012393 aprovades per AJG (166/21).   
 
Quart. FIXAR el termini de justificació de dos mesos a partir de la data de recepció de 
la notificació del present acord.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de 
subvencions, i al Registre de subvencions i ajuts de Catalunya (RAISC).  
 
Sisè. NOTIFICAR el present acord a l’Escola IPSE Parròquia Mare de Déu del Pilar.”  
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 
inicial de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats de les 
Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/0000182).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, aprova, per unanimitat 
dels membres presents a la sessió, el present Dictamen, que és del tenor següent: 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 30 de gener de 

2020, va aprovar la convocatòria núm. 202020195120011533 i les bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, 
Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre 
per a l’any 2020. 

 
2. Per acord de la Junta de Govern de 30 de juliol de 2020, es va aprovar la concessió 

de subvencions en el marc de la convocatòria esmentada al paràgraf anterior. 
 
3. Els projectes subvencionats s’havien d’executar entre els dies 1 de gener de 2020 i 

31 de desembre del mateix any. A la base 22 de les referides Bases reguladores, 
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s’indicà que el període de justificació de les subvencions atorgades fou de l’11 de 
gener de 2021 al 3 de març de 2021. 

 
4. Finalitzat el termini de presentació de justificacions, des de la Gerència de Serveis 

de Benestar Social es van enviar requeriments a les entitats que no havien 
presentat la justificació amb l’advertiment que si transcorregut el termini de quinze 
dies hàbils no l’havien presentat es procediria a la revocació de la subvenció. 

 
5. Revisades les justificacions presentades i, en el seu cas, detectades mancances en 

les mateixes, des de la Gerència de Serveis de Benestar Social es van enviar 
requeriments d’esmena a diverses entitats, atorgant un termini de deu dies hàbils 
per esmenar-les i advertint que si transcorregut aquest termini no es produís 
l’esmentada esmena es procediria a la revocació de la subvenció. 

 
6. S’ha constatat que les corresponents disposicions de despesa s’han incorporat al 

pressupost de l’exercici 2021 com a romanent, i que les entitats relacionades a la 
part dispositiva no han cobrat cap import avançat de les subvencions atorgades, raó 
per la qual no se’ls reclama el reintegrament de saldos. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’art. 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), 

obliga al beneficiari a presentar, dins del termini indicat a les bases reguladores de 
la subvenció, el compte justificatiu on es relacionen les despeses de l’execució del 
projecte subvencionat, el qual ha d’anar acompanyat dels justificants de la despesa 
o de qualsevol altre document amb validesa jurídica que permeti acreditar el 
compliment de l’objecte de la subvenció. Així mateix, l’omissió de la pràctica de la 
justificació donarà lloc a l’inici del procediment administratiu de revocació de la 
subvenció. 

 
2. L’obligació de justificar també està recollida a les Bases reguladores de la 

convocatòria 202020195120011533; així com la forma i els documents que cal 
presentar per donar per vàlida la justificació de la subvenció (bases 22 i 23). 

 
3. L’art. 34.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) 

assenyala que es perdrà el dret al cobrament, total o parcial de la subvenció, en el 
supòsit de falta de justificació o de justificació insuficient de la subvenció. 

 
4. Vist el punt 3.3.b) 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 núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
publicat al BOPB de 19 de desembre de 2019 i modificada per Decret de la 
Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 de maig 
de 2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 2021, 
publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021. 
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En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern que per delegació de la 
presidència, adopti els següents: 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment la revocació de les subvencions concedides, per la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, en el marc de la convocatòria núm. 
202020195120011533 de les Gerències de Benestar Social i d’Igualtat i Ciutadania de 
l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat, a les següents entitats i pels motius que tot seguit es 
relacionen: 
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Beneficiari NIF Actuació 
subvencionada 

Import 
concedit 

Import 
avançat 

"a 
justificar" 

Import 
Justificat 

Import a 
revocar 

Aplicació 
pressupostària Núm.doc. posició Motiu 

revocació 

FUNDACIÓ PER A 
JOVES LA 
CARENA 

G65158735 

Programa de 
Formació i 

inserció 
acadèmica i 
laboral per a 
joves en risc 

d’exclusió social  

5.666,95 € 0,00 € 0,00 € 5.666,95 € G/60000/23100/48902 2003002561 73 
Justificació 

NO 
presentada 

ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS 

CUIDADORS DE 
MALALTS 

D'ALZHEIMER DE 
CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 

G66058793 

Atenció integral 
per a persones 
diagnosticades 

d'Alzheimer. 
"Motivació 
Cognitiva a 

domicili" 

1.046,44 € 0,00 € 0,00 € 1.046,44 € G/60000/23100/48902 2003002561 326 
Justificació 

NO 
presentada 

AS. COMITÉ 
OSCAR ROMERO 
DE BARCELONA 

G67475921 

Acompanyament 
de les persones 
immigrants de 

l’Àrea 
Metropolitana de 

Barcelona 

1.015,21 € 0,00 € 0,00 € 1.015,21 € G/60000/23100/48902 2003002922 90 
Justificació 

NO 
presentada 

ASSOCIACIÓ 
AVALUA G64578453 

Els drets de les 
dones, una lluita 

global 
6.068,00 € 0,00 € 0,00 € 6.068,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 5 

Justificació 
NO 

presentada 
FUNDACION 

PARA LA 
INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

G60022498 Teixint 
oportunitats 1.924,00 € 0,00 € 0,00 € 1.924,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 81 

Justificació 
NO 

presentada 
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Beneficiari NIF Actuació 
subvencionada 

Import 
concedit 

Import 
avançat 

"a 
justificar" 

Import 
Justificat 

Import a 
revocar 

Aplicació 
pressupostària Núm.doc. posició Motiu 

revocació 

ASSOCIACIÓ FAR 
D'ONA G67506162 Dones in the 

middle 1.924,00 € 0,00 € 0,00 € 1.924,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 91 
Justificació 

NO 
presentada 

ARREMANGADES 
ASSOCIACIÓ DE 

DONES DEL 
MONTSENY 

G67458067 

Teixint fils 
d'apoderament 
entre les dones 
de la reserva de 
la Biosfera del 

Montseny 

1.497,00 € 0,00 € 0,00 € 1.497,00 € G/60000/23110/48900 2003002546 114 
Justificació 

NO 
presentada 

  
TOTALS: 19.141,60 € 0,00 € 0,00 € 19.141,60 € 

     
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Segon. HABILITAR un període d’audiència de quinze dies hàbils, a comptar des de 
l’endemà de la notificació d’aquest acord a fi que les entitats afectades presentin les 
al·legacions que estimin pertinents, amb l’advertiment que de no fer-ho es durà a 
terme la liquidació definitiva amb la revocació dels ajuts no justificats. 
 
Tercer. NOTIFICAR aquests acords, en la part que els afecta, als interessats.” 
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 11 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.   
 
 
 
 
 
 
 




