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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 DE JUNY DE 2011

A la ciutat de Barcelona, el dia 30 de juny de 2011, a les 12 hores i 10 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu
president en funcions, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer
en funcions, Josep Mayoral Antigas, del vice-president segon en funcions, Màrius
García Andrade, del vice-president tercer en funcions, Mateu Chalmeta Torredemer,
de la vice-presidenta quarta en funcions, Immaculada Moraleda Pérez, de la vicepresidenta cinquena en funcions, Mercè Conesa Pagès, i de les diputades i diputats en
funcions que s’esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat Solé,
Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, Miquel
Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Antonio Carmona
López, Jordi William Carnes Ayats, Jaume Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, M.
Angeles Esteller Ruedas, Ferran Falcó Isern, Josep Lluis Fernandez Burgui, Joaquim
Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau Funes Romero, Xavier García Albiol,
Joan Carles García Cañizares, Carme García Lores, José García Pérez, Carme
García Suárez, Dolores Gómez Fernández, José Manuel González Labrador, Anna
Hernandez Bonancia, Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs
Galindo, Jordi Labòria Martorell, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas,
Amparo Piqueras Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Ramón Riera Macia, Juan
Carlos del Río Pin, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, Carles Rossinyol
Vidal, Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Joan Sau Pagés, Jordi Serra Isern, Jordi
Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26 de
maig de 2011.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Contractació
2.- Dictamen que proposa la penalització econòmica a l’empresa TELEFÓNICA DE
ESPAÑA, SA, per incompliment del contracte de la prestació del servei de
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telecomunicacions de dades de la Diba i així de la xarxa estesa al territori per import
de deu mil cent quaranta-set euros amb trenta cèntims (10.147,30) €, corresponent a
la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
3.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari General
Consolidat de la Corporació amb referència a 31 de maig de 2011.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
4.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el senyor Joan Ramírez Barjuan, propietari de la finca Sant Andreu de la
Castanya, al municipi del Brull, per a l’ordenació de l’ús públic de la zona de
Collformic, al parc natural del Montseny.
1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 26
de maig de 2011.
Pel Sr. President en fucnions, i en relació a l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
ordinària de data 26 de maig de 2011, es pregunta si existeix alguna objecció o
esmena i no assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Contractació
2.- Dictamen de data 9 de juny de 2011, que proposa la penalització econòmica a
l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA, per incompliment del contracte de la
prestació del servei de telecomunicacions de dades de la Diba i així de la xarxa
estesa al territori per import de deu mil cent quaranta-set euros amb trenta
cèntims (10.147,30) €, corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i
Sistemes Corporatius.
Vist que es va adjudicar la contractació relativa al servei de telecomunicacions de
dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa
estesa al territori) per acord del Ple de data 24 de febrer de 2005, mitjançant concurs,
a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF A-82018474), per un import total pels
dos lots de 12.728.750,41 € (IVA inclòs), amb vigència d’1 d’abril de 2005 a 31 de
març de 2009, i que es va formalitzar mitjançant contracte en data 16 de març de
2005.
Atès que el Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el contracte porta incorporats
els annexos I i II, en els que estan relacionades les línies contractades en el moment
de l’adjudicació.
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Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el contracte de referència es regeix
pel Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).
Atès que el Ple corporatiu en data 26 de març de 2009, d’acord amb les condicions de
la contractació, va acordar prorrogar la vigència del contracte de referència amb
efectes d’1 d’abril de 2009 a 31 de març de 2011, substituir els annexos I i II del Plec
pels annexs III i IV i declarar plurianual la despesa generada, que es va estimar en
8.518.440 € (IVA inclòs).
Atès que per acord del Ple de data 28 d’abril de 2011 es va convalidar la pròrroga del
contracte amb efectes d’1 d’abril de 2011 fins que se substanciï una nova adjudicació
que es preveu que tindrà efectes d’1 d’abril de 2012.
Atesa la proposta del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de
data 20 de maig de 2011, la qual es transcriu a continuació:
“Antecedents
27 de maig de 2004. El Ple de la Diputació de Barcelona aprova l’expedient de
contractació promogut pel Servei d’Informàtica i Telecomunicacions relatiu a la
contractació del Servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de
Barcelona per un pressupost anual màxim de quatre milions noranta mil euros
(4.090.000’- €), IVA inclòs, desglossat per lots amb el següent detall:
 Lot núm. 1: Xarxa Informàtica Corporativa, per un import anual de dos-cents
noranta mil (290.000’. €)
 Lot núm. 2: Xarxa Estesa al Territori (xarxa estesa als municipis, xarxa de
biblioteques i la xarxa de l’Organisme de Gestió Tributària), per un import anual
de tres milions vuit-cents mil (3.800.000’- €)
Durada del contracte: 4 anys prorrogable en 2 anys.
24 de febrer de 2005. El Ple de la Diputació de Barcelona adjudica amb efectes d’1
d’abril de 2005 al 31 de març de 2009, la contractació relativa al Servei de
telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona, a l’empresa
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA, amb domicili a la Gran Via, 28 – 28013 MADRID,
de conformitat amb la seva oferta i per un import total pel lot 1 i pel lot 2, de dotze
milions set-cents vint-i-vuit mil set-cents cinquanta euros amb quaranta cèntims
(12.728.750,41 €) IVA inclòs.
16 de març de 2005. Signatura del contracte.
26 de març de 2009. El Ple de la Diputació de Barcelona aprova la pròrroga de
mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA ESPAÑA SA (CIF A-82018474), amb
efectes d’1 abril de 2009 a 31 de març de 2011, tot relacionant les línies
contractades en els annexos III i IV.
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IMPACTE DE LA INCIDÈNCIA DE SERVEI
Data de la
incidència:

16 de març de 2011

Serveis afectats: 1)
2)

Organisme Autònom Local de Gestió Tributària ària
Xarxa Interna Corporativa (XIC) de la seu del carrer
Londres
3) Xarxa Estesa Municipal (XEM)
4) Xarxa de Biblioteques (XB)
5) Seu de Minerva

Temps sense
servei:

Des de les 17:10 del dia 16 de març fins a les 11:15 del
dia 17 de març

Incidències:

-

Caiguda dels equips centrals del Centre de Dades
Gestionat (CDG) de Terrassa
Incomunicació de l’equip commutador de dades
(Switch nivell 2) situat a Can Serra

Aplicació del sistema de penalitzacions acordat

En el contracte de data 16 de març de 2005 signat amb l’empresa TELEFÒNICA
DE ESPAÑA, SA i relatiu al servei de telecomunicacions de dades de la Diputació
de Barcelona, en la seva clàusula 8 , tant del Lot I com del LOT IIdel plec de
prescripcions tècniques particular es parla dels nivells de qualitat i dels nivells de
servei garantits en el tractament i resolució d’incidències :
“.../...
Així, les ofertes han d’incloure la implantació i l’explotació d’un sistema de nivells de
servei fonamentat en un conjunt de paràmetres que reuneixin les següents
característiques:
 Ser qualificables, per a poder establir criteris i valoracions objectives quan al seu
compliment
 Que puguin mantenir-se al llarg del temps, a fi de poder establir seguiments
periòdics
 Ser un valor estàndard en l’entorn d’aquest tipus de serveis per a facilitar
comparacions amb d’altres models tecnològic.
L’empresa ofertant haurà de facilitar les eines necessàries que permetin als tècnics
de la Diputació de Barcelona el seguiment de tots els nivells de servei.
En aquest sentit, caldrà disposar d’un sistema de monitorització d’aquests
paràmetres. Aquest sistema haurà d’estar ubicat al node central de Can Serra
A més, periòdicament l’empresa adjudicatària facilitarà als tècnics responsables de
la Xarxa Informàtica Corporativa de la Diputació de Barcelona els informes i les
estadístiques resultants de l’explotació d’aquests indicadors.
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L’adjudicatari del concurs i la Diputació de Barcelona constituiran una comissió de
seguiment de composició paritària que tindrà com a funció principal el control i
seguiment del compliment dels nivells de servei aprovats, així com dels
compromisos adquirits per l’adjudicatari en la seva oferta.
8.1 Gestió d’incidències
L’operador haurà de detallar els nivells de servei quant al tractament i la resolució
d’incidències, indicant com a mínim:
 Temps de resolució.
Es defineix com el període de temps transcorregut entre la detecció d’una
incidència per part dels sistemes de detecció establerts per l’empresa o de la
notificació de la incidència per part dels usuaris, fins el moment de la seva solució
efectiva.
Les ofertes presentades hauran d’especificar els temps de resolució aplicables:
 per incidències que afectin a una seu de manera aïllada.
 per incidències produïdes a la seu central (Can Serra) o al centre de gestió de
xarxa de l’empresa
 Compromís de disponibilitat mensual del servei en cadascuna de les seus.
 Tractament dels incompliments dels acords de nivell de servei oferts.
L’empresa ofertant ha d’incloure en la seva oferta eines i processos de seguiment i
control de les incidències que permetin als tècnics de la Diputació de Barcelona,
responsables de la gestió de la xarxa informàtica corporativa, el seguiment en
temps real de l’estat de qualssevol incidència.
Així mateix, l’ofertant indicarà els sistemes alternatius de què disposa per garantir el
funcionament provisional del servei per garantir els temps de resolució oferts.
8.2 Gestió de canvis
La xarxa informàtica corporativa evoluciona d’una forma dinàmica, per tant és
important disposar d’un sistema de gestió de canvis efectiu i ben definit.
Les ofertes presentades hauran d’incloure un model de gestió i de planificació de
canvis, separant-los convenientment en funció de la seva ubicació (ubicacions
remotes, seus centrals i centre de dades) i/o de la seva naturalesa (canvis puntuals,
canvis generals, canvis periòdics, canvis de programari, canvis de maquinari, etc.).
Aquesta planificació ha de detallar els temps màxims per dur a terme cada canvi,
d’acord amb la classificació anterior.
Els ofertants facilitaran a la Diputació de Barcelona eines on-line que permetin
tramitar i fer el seguiment de l’estat en que es troben les altes, baixes i
modificacions sol·licitades que afectin a la xarxa informàtica corporativa.

5

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En aquest sentit, caldrà diferenciar els canvis durant la fase de migració dels
produïts un cop estigui en funcionament el nou entorn.
En el cas de canvis que per la seva naturalesa i abast requereixin un anàlisi
detallat, l’empresa adjudicatària realitzarà un projecte que inclogui l’anàlisi
d’impactes, l’estudi de viabilitat, el mètode de migració necessari, etc.
8.3 Paràmetres de mesura
S’inclouen en aquest apartat aquells paràmetres que tenen a veure amb la qualitat i
la seguretat del servei.
A mode d’exemple: degradació dels paràmetres de transmissió, retards en disposar
d’una connexió prèviament planificada, disponibilitat d’un ample de banda inferior al
compromès, temps en el que el servei no ha estat disponible, mal funcionament
dels sistemes alternatius o redundants, cabal efectiu d’accés a Internet, detecció
d’intrusions, anàlisi de vulnerabilitats, actualització de sistemes antivírics, sistemes
d’aïllament de xarxes, compliment de la normativa de protecció de dades, etc.
L’oferta haurà d’indicar la relació de propostes de funcionament i de paràmetres
concrets que permetran avaluar la qualitat i la seguretat del servei. A més,
s’indicaran els valors considerats normals per part de l’adjudicatari, amb els quals
es compararan els valors reals.
A l’igual que per la sol·licitud de canvis, l’oferta haurà de distingir els nivells de
qualitat i seguretat oferts en funció de la seva ubicació i naturalesa.
.../...”
L’empresa contractista va detallar, en la seva oferta, el càlcul de les penalitzacions
en cas d’incidències de servei, i les que afecten als incompliments dels acords dels
nivells de servei, objecte d’aquests informe, i originats per l’avaria en qüestió, són
les següents:
Per a backbone i xarxa
“.../...
Disponibilidad
Definición
Se define la Disponibilidad como el porcentaje de tiempo al mes que un EDC
(equipo de Cliente) está operativo. La disponibilidad se medirá i calculará de forma
individualizada por equipo.
…
Cálculo
Con los datos de averías entregados por el Sistema de Atención a Clientes (SAC)
se mide la disponibilidad mensual del EDC de la siguiente forma:
Disponibilidad de EDC (mensual)=Ttot – Tnodisponibilidad EDC /Ttot * 100
6
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Donde:
Ttot = tiempo total del periodo considerado expresado en minutos/mes, considerando
número de días/mes, 24 horas/día y 60 minutos/hora.
Tnodisponibilidad EDC = tiempo de no disponibilidad del EDc dentro del intervalo Ttot
considerado (minutos). El tiempo de no disponibilidad se contabilizará como la
suma de los tiempos de incomunicación de todas las averías del cliente, en las
condiciones expuestas….
Penalización
Cuando el valor de la disponibilidad mensual del EDC quede por debajo del valor
comprometido, se concederá al cliente un bono de servicio en función de la
desviación de la Disponibilidad respecto al valor comprometido, tal y como se indica
en la siguiente tabla. Este bono aplicará el correspondiente descuento sobre la
cuota mensual de las oficinas afectadas…
Desviación de la Disponibilidad
Hasta 0,1 %
Entre 0,1 % y 0,3 %
Más de 0,3 %

Compensación económica
1,5 %
de la cuota mensual
3%
del EDC afectado
4,5 %

...
Tiempo de resolución de incomunicaciones
Definición
Se define incomunicación como el periodo en el que no existe comunicación entre
una oficina del cliente con el resto de la RPV. Este período de tiempo de estar
registrado por TDE dentro de una avería notificada por el cliente. Se define el
tiempo de resolución de incomunicaciones, como el tiempo que transcurre desde el
inicio/apertura hasta la resolución de cada una de las incomunicaciones de la red
del cliente. …
Cálculo
El cálculo del tiempo de resolución de cada incomunicación se efectúa midiendo el
tiempo entre la notificación de cada incomunicación, por parte del cliente, y la
resolución de la misma.…
Penalización
Cuando para una determinada incomunicación, el tiempo de resolución supere el
valor comprometido, TDE concederá al cliente un Bono de servicio por cuantía
equivalente al 5 % de la cuota mensual correspondiente por cada hora de
desviación…
.../...”
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Per a la sortida Internet
“.../...
Disponibilidad
Penalización
Cuando el valor de la disponibilidad de Caudal sea inferior al valor comprometido,
TDE concederá al cliente un Bono de Servicio por un 1% sobre la cuota mensual
por cada 0,1 % de desviación respecto al valor garantizado…
Tiempo de resolución de incomunicaciones
Penalización
Cuando para una determinada incomunicación, el tiempo de resolución supere el
valor comprometido, TDE concederá al cliente un Bono de servicio por cuantía
equivalente al 1 % de la cuota mensual correspondiente por cada hora de
desviación…
.../...”
L’aplicació d’aquest nivells de servei als temps de resposta que es van donar a la
incidència del dia 16 de març de 2011 són els que es mostren a les taules
següents:
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PER AL BACKBONE I XARXA

BackBone
Disponibilitat de
Xarxa

Temps Resolució
Incomunicacions

SLA

Desviació
Fins 0,1%
Mínima
99,90%
99,24%
97,83% 97,83%
99,24%
99,24%
99,04% Entre 0,1% i 0,3%
Mes de 0,3%
Per cada 1h de
desviació
MacroLAN Capital
3h
Per cada 1h de
desviació
MacroLAN Reste
4h
MacroLAN TIC
Per cada 1h de
CDG
desviació
3h
Per cada 1h de
MegaLAN Capital
SLA 4h 03h 38m
14h 05m
14h 05m 03h 38m 03h 38m 05h 08m desviació
Per cada 1h de
desviació
MegaLAN TIC CDG SLA 4h

Connectivitat Oficines

SLA

Disponibilitat Global

99,80%

BackBone
Disponibilitat de Xarxa
Disponibilitat de Xarxa
Disponibilitat de Xarxa
Disponibilitat de Xarxa

BackBone
Temps Resolució
Incomunicacions
Temps Resolució
Incomunicacions

LONDRES

MINERVA

XB

ORGT

97,83%

99,24%

XIC

99,24%

XEM

99,04%

Desviació
Fins 0,1%
Entre 0,1% i 0,3%
Mes de 0,3%

Quota Mensual

XIC

Penalització
1,50%
Quota mensual
3,00%
Xarxa Afectada
4,50%

Diferen- Diferen- Diferen- DiferenImport
cia
cia
cia
cia
Quota Mensual
Penalització
Penalització
2,07%
3.883,67
4,50%
174,77 €
0,66%
1.476,88
4,50%
66,46 €
0,66%
4.097,42
4,50%
184,38 €
0,86%
6.399,83
4,50%
287,99 €

XB
ORGT
XIC
XEM

XIC

Penalització
1,50% Quota Mensual
3,00% Backbone
4,50% Xarxa Afectada
Quota Mensual
5,00% Oficina
Quota Mensual
5,00% Oficina
Quota Mensual
5,00% Oficina
Quota Mensual
5,00% Oficina
Quota Mensual
5,00% Oficina

3
14
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Penalització

Tope
Penalització

Import
Penalització

676,5

15,00%

15,00%

101,48 €

676,5

70,00%

15,00%

101,48 €
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Temps Resolució
Incomunicacions
Temps Resolució
Incomunicacions
Temps Resolució
Incomunicacions
Temps Resolució
Incomunicacions

Connectivitat Oficines
Disponibilitat de Xarxa
Disponibilitat de Xarxa
Disponibilitat de Xarxa
Disponibilitat de Xarxa

XB

14

ORGT

3

XIC

3

XEM

5

676,5

70,00%

15,00%

101,48 €

676,5

15,00%

15,00%

101,48 €

676,5

15,00%

15,00%

101,48 €

676,5

25,00%

15,00%

101,48 €

Diferen- Diferen Diferen- DiferenImport
-cia
cia
cia
cia
Quota Mensual
Penalització
Penalització
1,97%
42.773,00
4,50%
1.924,79 €
0,56%
40.005,70
4,50%
1.800,26 €
0,56%
11.002,18
4,50%
495,10 €
0,76%
78.116,22
4,50%
3.515,23 €

XB
ORGT
XIC
XEM

RESULTAT D’APLICAR LES PENALITZACIONS PER AL BACKBONE I XARXA
XB

XIC

XEM

XORGT

SUBTOTAL

BackBone

713,60 €

174,77 €

184,38 €

287,99 €

66,46 €

713,60 €

Temps Resolució Incomunicacions

BackBone

608,85 €

101,48 €

304,43 €

101,48 €

101,48 €

608,85 €

Disponibilitat de Xarxa

Connectivitat Oficines

7.735,37 €

1.924,79 €

495,10 €

3.515,23 €

1.800,26 €

7.735,37 €

9.057,82 €

2.201,03 €

983,91 €

3.904,70 €

1.968,19 €

9.057,82 €

PENALITZACIÓ SUBTOTAL per al Backbone i les xarxes

A) PER A LA SORTIDA A INTERNET
SLA
Connexió Internet

DIBA

XORGT

Desviació

Penalització

Disponibilitat Servei

Mínima

99,65%

98,12% Per cada 0,1% desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal

Temps Resolució Incomunicacions

Màxim

3h

10h 59m Per cada 1h de desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal
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SLA
Connexió Internet

DIBA

XB

Desviació

Penalització

Disponibilitat Servei

Mínima

99,65%

97,56% Per cada 0,1% desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal

Temps Resolució Incomunicacions

Màxim

3h

15h 05m Per cada 1h de desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal

SLA
DIBA

XIC

Desviació

Penalització

Disponibilitat Servei

Mínima

99,65%

98,97% Per cada 0,1% desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal

Temps Resolució Incomunicacions

Màxim

3h

04h 38m Per cada 1h de desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal

SLA
Connexió Internet

DIBA

XEM

Desviació

Penalització

Disponibilitat Servei

Mínima

99,65%

98,77% Per cada 0,1% desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal

Temps Resolució Incomunicacions

Màxim

3h

06h 08m Per cada 1h de desviació

1,00% Quota Mensual Cabdal

Connexió Internet

Diferencia

Penalització

Límit Penalització

Quota Mensual

Import
Penalització

Disponibilitat Servei

XORGT

1,53%

15,30%

15,00%

774,25

116,14 €

Disponibilitat Servei

XB

2,09%

20,90%

15,00%

1.584,99

237,75 €

Disponibilitat Servei

XIC

0,68%

6,80%

15,00%

1.740,88

118,38 €

Disponibilitat Servei

XEM

0,88%

8,80%

15,00%

1.981,24

174,35 €

Diferencia

Penalització

Límit Penalització

Quota Mensual

Import
Penalització

9

9,00%

15,00%

774,25

69,68 €

Connexió Internet
Temps Resolució Incomunicacions

XORGT

Temps Resolució Incomunicacions

XB

14

14,00%

15,00%

1.584,99

221,90 €

Temps Resolució Incomunicacions

XIC

3

3,00%

15,00%

1.740,88

52,23 €

Temps Resolució Incomunicacions

XEM

5

5,00%

15,00%

1.981,24

99,06 €
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RESULTAT D’APLICAR LES PENALITZACIONS PER A LA SORTIDA A INTERNET

Connexió Internet

XB

XIC

XEM

XORGT

SUBTOTA
L

Disponibilitat Servei

646,61 €

237,75 €

118,38 €

174,35 €

116,14 €

646,61 €

Temps Resolució Incomunicacions

442,87 €

221,90 €

52,23 €

99,06 €

69,68 €

442,87 €

1.089,48 €

459,65 €

170,61 €

273,41 €

185,82 €

1.089,48 €

PENALITZACIÓ SUBTOTAL per a la sortida a Internet

RESUM DE LES PENALITZACIONS
IMPORTS

XB

XIC

XEM

XORGT SUBTOTAL

Disponibilitat de Xarxa

BackBone

713,60 €

174,77 €

184,38 €

287,99 €

66,46 €

713,60 €

Temps Resolució Incomunicacions

BackBone

608,85 €

101,48 €

304,43 €

101,48 €

101,48 €

608,85 €

Disponibilitat de Xarxa

Connectivitat
Oficines

7.735,37 €

1.924,79 €

495,10 €

3.515,23 €

1.800,26 €

7.735,37 €

9.057,82 €

2.201,03 €

983,91 €

3.904,70 €

1.968,19 €

9.057,82 €

PENALITZACIÓ SUBTOTAL
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XB

XIC

XEM

XORGT SUBTOTAL

Disponibilitat Servei

Connexió Internet

646,61 €

237,75 €

118,38 €

174,35 €

116,14 €

646,61 €

Temps Resolució Incomunicacions

Connexió Internet

442,87 €

221,90 €

52,23 €

99,06 €

69,68 €

442,87 €

1.089,48 €

459,65 €

170,61 €

273,41 €

185,82 €

1.089,48 €

XB

XIC

XEM

2.660,67 €

1.154,51 €

4.178,11 €

PENALITZACIÓ SUBTOTAL

PENALITZACIÓ TOTAL

10.147,30 €

PENALITZACIÓ TOTAL

DIBA

7.993,29 €

PENALITZACIÓ TOTAL

ORGT

2.154,01 €

13

XORGT SUBTOTAL
2.154,01 €

10.147,30 €

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist tot l’exposat la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
proposa l’aplicació de les penalitzacions previstes al contracte, segons els càlculs
anteriorment presentats i per uns imports totals de:
Diputació de Barcelona: 7.993,29 EUR
Organisme Autònom de Gestió tributària: 2.154,01 EUR
L’aplicació de les penalitzacions es realitzarà com un abonament, en les diferents
claus de cobrament en que l’empresa contractista desglossa la seva facturació
mensual, i en un període inferior a 6 mesos, a partir de la data de la notificació.
Aquesta proposta de penalització s’ha elaborat amb el coneixement del contractista,
TELEFÒNICA DE ESPAÑA SA, i l’empresa ha donat la seva conformitat.”
Atès que consten acreditats a l’expedient els incompliments de les prestacions del
contractista i que, d’acord amb les previsions establertes a l’article 95.3 del TRLCAP,
la clàusula 1r) del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), en relació
amb la clàusula 8 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP), que regeix
la contractació de referència, especifica que “Cas que la Diputació opti per la no
resolució del contracte en el supòsit d’incompliment del compromís de disponibilitat
mensual ofertat per l’empresa, s’aplicarà la penalització proposada per la pròpia
empresa en la seva pròpia oferta.
Atès que l’article 99 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
(Reglament), estableix que els imports de les penalitats s’han de fer efectius mitjançant
deducció en els documents de pagament al contractista i que, en tot cas, la garantia
respon de la seva efectivitat.
Atesos els punts 4.6.1 i 4.6.5 c) de la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest diputat
adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva el Ple, previ informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- PENALITZAR a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF XXX),
adjudicatària del contracte del servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de
Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori) per
acord del Ple de data 24 de febrer de 2005, per compliment defectuós de la prestació,
amb la quantitat de 10.147,30 € (7.993,29 € pel que fa a la Diputació de Barcelona i
2.154,014 € pel que respecta a l’Organisme Autònom de Gestió tributària) que es farà
efectiva mitjançant abonament en les diferents claus de cobrament en què l’empresa
contractista desglossa la seva facturació mensual i en un període inferior a 6 mesos,
comptador a partir de la data de la notificació de la present resolució, tot això de
conformitat amb la proposta del director de Serveis i Tecnologies i Sistemes Corporatius,
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de data 20 de maig de 2011, i d’acord amb les clàusules 1r) del PCAP i 8 del PPTP i
l’article 99 del Reglament.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’empresa adjudicatària, amb domicili a
(XXX), per al seu coneixement i efectes.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
3.- Dictamen de data 9 de juny de 2011, que proposa aprovar la rectificació i
actualització de l’Inventari General Consolidat de la Corporació amb referència a
31 de maig de 2011.
Vist l’acord del Ple de data 28 d’abril de 2011, pel qual va ser aprovada la rectificació
de l’Inventari de l'exercici 2010, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre
de 2010.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 7 i 8 de juny de 2011, respectivament.
Atès que cal que la Diputació de Barcelona aprovi la rectificació i actualització de l
l’Inventari General Consolidat, que inclourà els valors de la pròpia Corporació, dels
seus organismes autònoms Fundació Pública Casa de Caritat, Institut del Teatre,
Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i de l’entitat pública empresarial
Xarxa Audiovisual Local, com a conseqüència de les eleccions locals celebrades el
passat 22 de maig de 2011.
Atès que, respecte a la finalització del mandat és d’aplicació la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), a l’art. 194 en els termes
previstos a l’art. 42.3, en la seva redacció donada per la LO 8/1991 de 18 de març i per
la LO 13/1994, de 30 de març, que estableix expressament que el mandat dels
membres de les corporacions locals acaba en tot cas el dia anterior a la celebració de
les eleccions següents; i a l’acord de 10 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central,
que estableix que el mandat dels ajuntaments és de 4 anys des de la seva elecció, en
la forma establerta a l’art. 194.1 en relació a l’art. 42.3 de la LOREG, i atès que és
requisit indispensable per ostentar la condició de diputat/da la de ser regidor/a, s’entén
que el mandat de les diputacions conclou en la mateixa data que els ajuntaments,
finalitzant per tant amb data 21 de maig de 2011.
Vist el Decret de la Presidència núm. 4718/11, de data 17 de maig de 2011, en el que
es fa constar que a partir del dia 21 de maig de 2011 finalitza el mandat electoral tant
de la Presidència com dels Diputats/des de la Corporació, que continuaran en funcions
per a actes de l’administració ordinària, és a dir, assumptes que essent corrents o
habituals requereixin d’una resolució administrativa, a fi que no resti paralitzada
l’activitat quotidiana de la Diputació.
Atès que, respecte a l’entrada en administració ordinària, l’art. 194.2 de la LOREG,
determina que finalitzat el mandat dels membres de les corporacions locals, aquests
continuaran en funcions, només per realitzar actes d’administració ordinària, fins a la
presa de possessió dels nous electes, i que en cap cas podran adoptar acords per als
quals legalment es requereixi majoria qualificada.
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Atès que la Diputació de Barcelona ha d’actualitzar continuadament l’Inventari General
Consolidat, així com també ha d’aprovar la seva rectificació, d’acord amb el que
estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de
les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i els arts. 102 i 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en relació a l’art. 34 de la Llei del Patrimoni de les
Administracions Públiques.
Atès que l’esmentada normativa estableix que la rectificació de l’Inventari s’ha de
verificar anualment sense limitar que es pugui realitzar en períodes inferiors i que, per
tant, ha estat decisió corporativa sotmetre la proposta de rectificació i actualització a
l’aprovació de l’òrgan plenari per tal de constatar els valors actuals a final del mandat
electoral.
Atès que l’aprovació de la rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat
de la Corporació amb referència a 31 de maig de 2011 és un acte d’administració
ordinària, no inclòs en els supòsits de quòrum qualificat de la majoria absoluta
previstos a l’article 47.2 de la Llei Reguladora de les bases de règim local, en la seva
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local.
Atès el que disposa, pel que fa al procediment d’aprovació, l’apartat IV de la Circular
de la Secretaria general de data 25 de febrer de 2011, dictada de conformitat amb el
que estableix l’article 56.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals (ROF), referent a les instruccions que s’han de tenir en compte com a
conseqüència de la finalització del mandat actual amb relació a les eleccions locals del
22 de maig de 2011, que determina que la rectificació i actualització de l’inventari de
béns i drets de la Corporació i organismes públics dependents, haurà de ser aprovada
pel Ple de la Diputació, com a molt tard, a la sessió ordinària del dia 30 de juny de
2011.
Atès que s’ha interposat recurs contenciós electoral contra la proclamació d’electes de
l’Ajuntament de Barcelona, raó per la qual s’ajorna la constitució de l’esmentat
Ajuntament a l’1 de juliol de 2011 i, en conseqüència, la de la Diputació de Barcelona,
fins el 15 de juliol de 2011.
Vist l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 105.1 del Reglament
del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, segons els
quals correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de
l’inventari general.
Vist el punt 44.6 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona que determina
que, sense perjudici de les competències conferides als organismes autònoms i les
atribucions assignades als seus òrgans de govern en virtut dels respectius Estatuts, el
Ple podrà assumir-les en qualsevol moment a iniciativa pròpia o en aquells supòsits en
què per necessitat o urgència ho demandi l’interès públic, competència que és previst
exercir en relació amb els inventaris dels organismes públics dependents.
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Atès el què disposa la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149 de
data 23 de juny de 2010, que estableix a l’art. 1.1.23 que correspon a la Presidència
de la Diputació l’exercici de les competències no atribuïdes o reservades a altres
òrgans.
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la
situació de l’Inventari General Consolidat a 31 de maig de 2011, el cap sotasignat
proposa a l’Excm. Sr. President en funcions de la Diputació de Barcelona que elevi al
Ple, previ Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda i Recursos
Interns, l'aprovació dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR les altes, les baixes i els moviments patrimonials anotats a
l’Inventari General Consolidat de la Corporació durant el període de l’1 de gener al 31
de maig de 2011.
Segon.- APROVAR, consegüentment, la rectificació i actualització de l’Inventari
General Consolidat de la Corporació a data 31 de maig de 2011, de conformitat amb
els annexos i documentació disponible en suport informàtic i relativa a:
Annex I
- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de maig de 2011.
- Resum informatiu de valors totals a data 31 de maig de 2011.
Annex II. Diputació de Barcelona.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de maig de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de maig de 2011.
- Resum per llibre, epígraf i subepígraf a data 31 de maig de 2011.
- Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família a data 31 de maig de 2011.
- Relació de moviments patrimonials de l’1 de gener al 31 de maig de 2011
- Imports d’activacions de l’1 de gener al 31 de maig de 2011.
- Imports d’imputacions de l’1 de gener al 31 de maig de 2011.
- Imports de baixes de l’1 de gener al 31 de maig de 2011.
- Relació d’actius a data 31 de maig de 2011.
Annex III. Fundació Pública Casa de Caritat.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de maig de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de maig de 2011.
- Resum per llibre, epígraf i subepígraf a data 31 de maig de 2011.
- Resum per llibre, epígraf, subepígraf, centre i família a data 31 de maig de 2011.
- Imports d’activacions de l’1 de gener al 31 de maig de 2011.
- Imports d’imputacions de l’1 de gener al 31 de maig de 2011.
- Relació d’actius a data 31 de maig de 2011.
Annex IV. Institut del Teatre.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de maig de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de maig de 2011.
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Annex V. Organisme de Gestió Tributària.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de maig de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de maig de 2011.
Annex VI. Patronat d’Apostes.
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de maig de 2011.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de maig de 2011.
Annex VII. Xarxa Audiovisual Local.
- Resum de valors per comptes d’immobilitzat a data 31 de maig de 2011.
I tot això, d’acord amb el què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986;
els arts. 222.2 i 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, i els arts. 100 a 103, 105
i 106 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, en relació a l’art. 34, de la Llei del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
4.- Dictamen de data 16 de juny de 2011, que proposa l’aprovació del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el senyor J.R.B., propietari de la
finca Sant Andreu de la Castanya, al municipi del Brull, per a l’ordenació de l’ús
públic de la zona de Collformic, al parc natural del Montseny.
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té
encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge aprovat l’11 de desembre de 2008 per
resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC núm. 5308 de
30 de gener de 2009), i el Decret 105/1987 de la Generalitat de Catalunya, pel qual es
declara parc natural el massís del Montseny. L’objectiu prioritari de la gestió del parc
és la preservació dels valors naturals i paisatgístics, de manera compatible amb el
desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús públic ordenat.
Atès que l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona té la missió
de gestionar els espais que conformen la Xarxa de Parcs Naturals d’acord amb les
determinacions contingudes en els plans especials de protecció. Es tracta d’una gestió
basada en el planejament previ que s’executa amb l’estreta participació de les
diferents administracions locals.
Atès que la gestió d’aquests territoris s’efectua d’acord amb els seus respectius plans
especials. El pla especial constitueix el substrat normatiu i d’ordenació de l’espai
protegit, però allò que permet que es facin efectius els seus objectius és la gestió que
se’n deriva. El pla especial proporciona uns instruments i habilita a l’administració per
a desenvolupar una gestió determinada en l’espai protegit.
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Atès que el desenvolupament i la gestió dels plans especials correspon a les
institucions de l’administració local que els han promogut: Diputacions de Girona i
Barcelona pel que fa al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del
Parc del Montseny i als ajuntaments que tenen la totalitat o una part del seu terme
municipal dins l’àmbit del Parc.
Atès que són els òrgans de govern de la Diputació els que aproven les disposicions
necessàries per tal de garantir el desplegament del pla i la gestió del parc. Els
ajuntaments hi participen mitjançant el govern del seu terme municipal, a través de
convenis de col·laboració amb la Diputació per a temes específics i de manera
col·legiada a través de l’òrgan de participació i coordinació de les administracions amb
competències en l’àmbit del pla.
Atès que el pla especial es desplega mitjançant el Pla de Gestió, que constitueix un
document matriu de tota una sèrie de plans i programes específics que el mateix pla
especial preveu, essent un dels instruments de gestió el programa anual d’activitats.
Atès que la Xarxa de Parcs Naturals pretén donar compliment a les previsions del
planejament mitjançant l’execució de programes i activitats de manera participada amb
els agents públics i privats.
Atès que els atractius propis dels espais naturals protegits, així com la gestió que s’hi
exerceix, generen un important flux de visitants en uns indrets determinats, l’ordenació
de l’ús públic és un dels eixos que vertebren la gestió dels parcs.
Atès que l’administració del parc desenvolupa el programa d’ús públic, dins del qual es
duen a terme actuacions destinades a ordenar la freqüentació dels visitants a través
de la informació i de l’arranjament d’equipaments i serveis que facin possible un ús
social ampli, ordenat i que minimitzi l’impacte en el medi natural i el patrimoni.
Atès que el municipi del Brull té una gran part del seu terme municipal dins l’àmbit del
pla especial del parc, incloent una de les principals vies d’accés per la carretera BV5301 a aquest sector del parc, cosa que fa especialment important el fet de comptar en
aquest municipi amb una oferta d’equipaments que garanteixi uns serveis de qualitat i
alhora contribueixi a la valorització del seu medi natural, paisatgístic i històric, en
termes de desenvolupament econòmic compatible amb els objectius del parc.
Atès que l’indret anomenat Collformic, per la seva singular situació geogràfica,
concentra un nombre molt elevat de visitants durant la majoria de caps de setmana de
l’any, creant greus problemes d’aparcament en el sector.
Atès que des de la gestió del parc, d’acord amb l’Ajuntament del Brull i la propietat, ja
s’han realitzat algunes accions adreçades a reforçar la informació en aquest sector:
presència d’informadors, senyalització i col·locació de contenidors per a la brossa.
Vist que l’any 1996, mitjançant un conveni amb el Sr. J.R.B., es van portar a terme les
obres d’ampliació de la zona d’aparcament de vehicles de Collformic, aquest conveni
ha estat vigent fins el mes de març d’enguany.
En virtut del que precedeix i atesa l’evidència d’objectius coincidents entre el Sr. J.R.B.
i la Diputació de Barcelona, es considera que existeix un interès mutu i recíproc en que
es continuï fent servir l’aparcament objecte de l’anterior conveni, situat en una feixa de
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terreny al costat est de la carretera BV-5301 pk. 26, propietat del Sr. J.R.B., cosa que
farà possible la regulació de l’ús públic del parc d’una manera ordenada.
Vist l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Vist el punt 1.1.18 en relació amb el 2.1.8.a) de la Refosa núm. 1/2010, sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
dictada en execució del decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny
de 2010 i publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea
d’Espais Naturals que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa de l’Àrea
d’Espais Naturals, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el Sr. J.R.B., propietari de la finca Sant Andreu de la Castanya al municipi
del Brull, per a l’ordenació de l’ús públic de la zona de Collformic, al Parc Natural del
Montseny, el text literal de la qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL
SR. J.R.B., PROPIETARI DE LA FINCA SANT ANDREU DE LA CASTANYA AL
MUNICIPI DEL BRULL, PER A L’ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE LA ZONA
DE COLLFORMIC, AL PARC NATURAL DEL MONTSENY.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea
d’Espais Naturals, l’II·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, i facultat d’acord amb la
Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data
23 de juny de 2010, assistit per la secretària delegada, Núria Marcet i Palau, en
virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de data 22 de març de
2010 (BOPB núm. 77, de 31.03.2010).
Sr. J.R.B., amb DNI núm.XXX, en qualitat de propietari de la finca Sant Andreu de
la Castanya, al municipi del Brull.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, té
encomanada la gestió del Parc Natural del Montseny, d’acord amb el Pla Especial
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, aprovat
definitivament pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques amb data 11 de
desembre de 2008 i publicat al DOGC núm. 5308 de 30 de gener de 2009, i el
Decret 105/1987 de la Generalitat de Catalunya.
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II. Que un dels objectius de la gestió del parc és la regulació de l’ús públic a través
d’una xarxa d’equipaments i serveis, per tal de garantir el seu gaudi i la seva
compatibilitat amb la preservació dels valors naturals i culturals del paisatge.
III. Que l’administració del parc desenvolupa el programa d’ús públic, dins del qual
es duen a terme actuacions destinades a ordenar la freqüentació dels visitants a
través de la informació i de l’arranjament d’equipaments i serveis que facin possible
un ús social ampli, ordenat i que minimitzi l’impacte en el medi natural i el patrimoni.
IV. Que el municipi del Brull té una gran part del seu terme municipal dins l’àmbit del
pla especial del parc, incloent una de les principals vies d’accés per la carretera BV5301 a aquest sector del parc, cosa que fa especialment important el fet de comptar
en aquest municipi amb una oferta d’equipaments que garanteixi uns serveis de
qualitat i alhora contribueixi a la valorització del seu medi natural, paisatgístic i
històric, en termes de desenvolupament econòmic compatible amb els objectius del
parc.
V. Que l’indret anomenat Collformic, per la seva singular situació geogràfica,
concentra un nombre molt elevat de visitants durant la majoria de caps de setmana
de l’any, creant greus problemes d’aparcament en el sector.
VI. Que des de la gestió del parc, d’acord amb l’Ajuntament del Brull i la propietat, ja
s’han realitzat algunes accions adreçades a reforçar la informació en aquest sector:
presència d’informadors, senyalització i col·locació de contenidors per a la brossa.
VII. Que l’any 1996, mitjançant un conveni amb la propietat, es van portar a terme
les obres d’ampliació de la zona d’aparcament de vehicles de Collformic, aquest
conveni ha estat vigent fins el mes de març d’enguany.
VIII. Que ambdues parts, l’administració gestora del parc i la propietat de la finca,
manifesten el seu interès en que es continuï fent servir l’aparcament objecte de
l’anterior conveni, situat en una feixa de terreny al costat est de la carretera BV5301 pk. 26, propietat del Sr. J.R.B., cosa que farà possible la regulació de l’ús
públic del parc d’una manera ordenada.
IX. Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada pel Ple de la Diputació de
Barcelona en sessió del dia ...........................................
Per tot això, ambdues 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 d’aquest conveni el foment i l’ordenació de l’ús públic de Collformic, un
dels punts més freqüentats del Parc Natural del Montseny, mitjançant la utilització
d’un terreny propietat del Sr. J.R.B., al municipi del Brull.
Segon.- Compromisos de les parts
1. El Sr. J.R.B. accepta que la Diputació de Barcelona faci servir l’aparcament

esmentat, situat a la finca de Sant Andreu de la Castanya.
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2. La Diputació de Barcelona es compromet a arranjar i tancar amb tanca ramadera

3.

4.

5.

6.

7.

8.

la feixa superior a la zona d’aparcament, per tal d’evitar problemes entre els
usuaris de l’aparcament i l’activitat ramadera de la finca de Sant Andreu de la
Castanya.
La Diputació de Barcelona es compromet a arranjar el camí d’accés a la finca de
Sant Andreu de la Castanya a la finca propietat de la Diputació de Barcelona,
des de Collformic fins a la masia de Sant Andreu.
Un cop acordats per ambdues parts els projectes d’actuació, la Diputació de
Barcelona prendrà al seu càrrec el cost íntegre de les inversions que es realitzin,
així com la tramitació de tots els permisos i llicències necessàries.
La zona d’aparcament es mantindrà dins de la xarxa d’infraestructures d’ús
públic del Parc Natural del Montseny i romandrà oberta al públic mentre duri la
vigència d’aquest conveni.
La Diputació de Barcelona prendrà al seu càrrec el manteniment de l’àrea
d’aparcament objecte del present conveni, assumint el seu cost, que no podrà
repercutir directament ni indirecta sobre la propietat de la finca que ha facilitat la
seva execució.
La Diputació de Barcelona, mitjançant el personal de guarderia i els programes
d’informació adreçats al públic visitant, vetllarà per tal que els indrets objecte de
les obres recollides en el present conveni siguin utilitzats únicament per a les
finalitats previstes, evitant els usos i les actuacions que puguin ser causa de
danys o de perjudicis al patrimoni i a la resta d’usos que concorren en el mateix
indret.
El present conveni no implica cap tipus d’afectació sobre la finca i els seus límits,
exceptuant el compromís de la propietat de permetre l’aparcament de vehicles
en l’àrea habilitada a tal efecte i el seu trànsit per la pista que hi condueix.

Tercer.- Efectes del conveni de col·laboració
El contingut d’aquest conveni no té cap efecte registral ni comporta cap inscripció
addicional en l’escriptura; no obstant això, en cas de transmissió de la propietat de
la finca on s’han de dur a terme aquestes actuacions, el propietari actual, el Sr.
J.R.B., es compromet a fer respectar els termes d’aquest conveni.
Quart.- Vigència del conveni
El present conveni té una durada de 15 anys. Transcorregut aquest termini quedarà
prorrogat tàcitament per períodes de cinc anys més, si cap de les parts el denuncia
amb tres mesos d’antelació.
Cinquè.- Incompliment del conveni
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
Sisè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o l’expiració del seu termini.
b) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior

22

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

c) Per mutu acord.
d) Per qualsevol altra causa admissible en dret.

Setè.- Marc normatiu del conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i es subscriu
també a l’empara del règim jurídic establert a l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Vuitè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts
signants d’aquest conveni és la jurisdicció contenciós administrativa.”
ANNEX AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL SR. J.R.B., PROPIETARI DE LA FINCA
SANT ANDREU DE LA CASTANYA, AL MUNICIPI DEL BRULL, PER A
L’ORDENACIÓ DE L’ÚS PÚBLIC DE LA ZONA DE COLLFORMIC, AL PNM.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL CONVENI
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Segon.- NOTIFICAR aquests acords al Sr. J.R.B. pel seu coneixement i als efectes
escaients.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació, compresos entre el número 4946 al 6218. Al propi temps es dóna compte
dels acords de la Junta de Govern corresponents a les sessions ordinàries dels dies
26 de maig i 9 de juny.
Finalitzada la lectura dels temes que integren l’ordre del dia de l’últim Ple ordinari del
mandat 2007-2011, la Presidència manifesta el següent:
Em permetreu, diputats i diputades, que aprofiti aquest moment, per adreçar-vos unes
paraules, algunes reflexions, alguns comentaris (molt de collita personal) i que fem,
d’aquesta manera, que aquesta sessió plenària no fos el rècord quant a temps i
eficiència del temps de l’administració del temps que tenim per costum a aquesta
corporació.
Jo crec que si comentem o recordo o recordem, d’una manera compartida i conjunta,
que aquest mandat, aquest període 2007-2011 en clau Diputació de Barcelona, la
nostra institució, ha estat un període amb canvis importants, amb turbulències
importants, tots estaríem d’acord. Jo crec que nosaltres, al començament de mandat
l’any 2007, el segon semestre del 2007, preparàvem uns pressupostos, preparàvem
un Pla de Mandat al Govern, uns objectius estratègics, unes línies estratègiques a
desenvolupar al llarg del mandat, que se sustentaven i es mantenien en un cicle que
era el cicle de creixement econòmic de forma continuada, però tot això, fet en
aquestes condicions, tot just el segon semestre del 2008 va començar a canviar. O
sigui, aquell escenari que ens havia servit a nosaltres per definir tot un seguit
d’objectius estratègics es va veure i es va a començar a veure modificat. Per què?
Perquè allò que s’inicià, allò que es va iniciar en un lloc concret, Estats Units, no?,
Lehman Brothers, allò que es va anar estenent, allò que hi era segurament latent però
que no aflorava va aflorar i amb força, que era aquesta situació de crisi econòmica,
financera internacional que afectava tothom i que, evidentment, va anar arribant com
les fitxes del dòmino, quan van caient una darrere un altra, i ens va arribar a nosaltres.
Això (vull fer memòria a tots vosaltres que en tindreu més que jo i, per tant, també hi
éreu) ens va provocar que, de cara a l’exercici, d’aquesta corporació, d’aquest Ple, de
fer l’aprovació del Pressupost per a l’any 2009 (això ho fèiem el 2008, el segon
semestre del 2008) vàrem fer ja un exercici d’una prudència que, amb el temps, crec
que s’ha demostrat que va ser un gran encert perquè nosaltres vàrem ja començar en
aquell exercici amb un procés de contenció, congelació i reducció en primera instància
de la despesa pública preveient les situacions que ens venien a sobre i vam fer,
també, l’exercici de preveure que no estàvem en una situació d’aquelles que podem dir
conjunturals. Bé, és que venen uns temps de crisi, però allò, quatre dies, un mes, un
any, tornarem una altra vegada a trobar-nos una situació equivalent a la que teníem
abans que comencés a succeir això sinó que tots crec que vam encertar i vam dir; “No.
Estem davant d’una situació que és un canvi de cicle, que és una situació estructural
que no serà tan sols conjuntural” i, per tant, vam fer l’exercici (encertat, des del meu
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punt de vista) de fer una previsió pressupostària d’ingressos i despeses de la Diputació
no tan sols per a l’exercici 2009, que és el que en aquells moments aprovàvem, sinó
també per al 2010 i per al 2011, de tal manera que, podem dir que, en aquests tres
exercicis pressupostaris, a nivell de pressupost, nosaltres de manera progressiva hem
arribat a una reducció de la despesa de gairebé el 20%, però encerto si dic que
aquesta situació que hem hagut de viure i amb la qual hem conviscut durant tot el
mandat no ha impedit que nosaltres, modificant parcialment com ho vam fer els
nostres objectius estratègics i les nostres prioritats polítiques (perquè recordeu que ho
vàrem fer: vam modificar les prioritats de suport als ajuntaments mantenint el suport a
la inversió local i els crèdits a la inversió local, augmentant les aportacions a les
polítiques socials que tenien a veure amb conseqüències de la crisi i també
augmentant el suport a tots els programes de suport a l’ocupació local)
Tot i modificar això, jo crec que el que també hem pogut constatar durant aquests anys
és que la nostra organització, el conjunt de la institució de la Diputació de Barcelona
s’ha autodemostrat que és una organització que té capacitat per treballar quan el vent
bufa de cara en condicions favorables, però que també té la capacitat de treballar i
obtenir bons resultats quan el vent ens bufa en contra, com han estat sobretot aquests
últims tres anys, i això ha de ser un motiu d’orgull i satisfacció de tots els diputats i
diputades i de tots els treballadors i treballadores d’aquesta casa, d’aquesta institució.
Crec que això, també, ve determinat pel model organitzatiu, per com ens hem anat
organitzant, com al llarg dels últims quinze anys la Diputació de Barcelona ha anat
adoptant un model d’organització propi i característic. Ho sabem: no és el més estès
en el conjunt de les diputacions ni catalanes ni espanyoles. És un model propi
desenvolupat amb temps i rectificant coses també durant el procés de
desenvolupament, i actualitzant aquesta organització. Aquest model que trenca amb el
tòpic, que a mi em molesta tant, d’”administració repartidora” amb un to pejoratiu, i que
ens transforma i ens ha transformat en el que nosaltres som, que som un govern local
intermedi, que no intermediari, que un intermediari, en termes de govern local, una
diputació que funcioni com a intermediari per a mi tindria poc valor perquè voldria dir
que la seva funció consistiria, si fos així, a rebre uns recursos que majoritàriament
provenen de l’Estat i repartir-los sense més als ajuntaments perquè ells actuïn i facin
les polítiques municipals que considerin oportunes. Això seria el paper d’”intermediari”.
Jo estic en contra d’aquest paper, però sí que estic a favor del paper d’”intermedi”, que
no és aquest sinó que és el que, a partir d’uns recursos que ens arriben, amb els
recursos i l’organització pròpia, multipliquem, tripliquem el valor d’aquests recursos, els
elaborem i els transformem majoritàriament en serveis públics de qualitat, serveis
públics locals de qualitat que, a través dels ajuntaments, arriben al conjunt de la
ciutadania i que això es fa tant per als municipis petits, com per als mitjans, com per
als grans i com aquest model de govern local intermedi, al llarg dels anys, ha anat
cada vegada reduint més la part de suport als ajuntaments en forma de subvenció de
capital (important encara, però s’ha anat reduint) i, en canvi, ha anat incrementant la
part de suport i cooperació amb els ajuntaments en forma de serveis de qualitat i en
xarxa.
Doncs aquest model crec que és el que ens ha permès afrontar, amb situacions
desfavorables, també amb “èxit”, el paper de la Diputació durant aquests anys, però
com tot model, teòricament pot estar molt ben conceptuat, però l’important per a mi
com per a tothom, crec, i més els que treballem a l’Administració pública, és que els
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models donin bons resultats, s’ajustin als objectius. Jo crec que és bo que recordem
que aquest model, no només en aquests quatre anys, al llarg dels anys ens ha generat
molt bons resultats no per a la Diputació, per als ajuntaments, per als 311 municipis de
l’àmbit de la província de Barcelona i permeteu-me que us recordi alguns d’aquests,
per a mi, bons resultats (sempre afegiré allò que la prudència em diu que he de fer),
possiblement millorables, però bons resultats i que ens diferencien d’altres
administracions de nivell intermedi com la nostra. Resultats com, per exemple, la xarxa
de 210 biblioteques municipals. Som l’únic àmbit territorial, a Catalunya i al conjunt
d’Espanya, a on els municipis de més de 5.000 habitants, tots, menys (no em voldria
equivocar) quatre o cinc que estan en fase d’execució, disposen ja, com a mínim,
d’una biblioteca municipal. Cobert el compromís del foment de la lectura pública. Dels
nou bibliobusos, que donen resposta a aquells municipis que evidentment no tenen
5.000 habitants, els més petits, però que dóna resposta, amb nou bibliobusos, a
gairebé cent municipis de la província de Barcelona, tots els més petits. A les 100.000
hectàrees d’espais naturals gestionats entre la Diputació i quelcom més de cent
municipis, també, que tenen una part del seu terme municipal o tot el terme municipal
inclòs dins d’aquests espais naturals. Més enllà del Montseny i Collserola, són fins a
dotze parcs si no m’equivoco. Podríem parlar dels gairebé 230 municipis de la
província que han delegat les seves competències de gestió d’impostos i tributs locals
a l’Organisme de Gestió Tributària; dels gairebé 1.600 quilòmetres de vies locals que
hem aconseguit, aquest mandat per fi, deixar clar entre Generalitat i Diputació
competència, titularitat i recursos per tirar-ho endavant; de les gairebé 58.000
teleassistències instal·lades en els municipis de la província de Barcelona sense tenir
en compte Barcelona, que té la seva pròpia xarxa d’atenció a la gent gran i en pitjors
condicions; dels 500 milions conveniats amb el Banc Europeu d’Inversions per facilitar
crèdit a projectes municipals que vagin en la línia d’aplicar projectes d’eficiència
energètica i utilització d’energies alternatives i renovables; del suport a 147 serveis
municipals d’ocupació local; de fer una cosa tan elemental i tan imprescindible per a
molts ajuntaments, sobretot els menors de 5.000 habitants, d’elaborar i confeccionar
les nòmines dels treballadors d’aquests ajuntaments (118 ajuntaments de menys de
5.000 habitants reben aquest suport perquè l’han sol·licitat a la Diputació a part del
suport comptable). Perquè hem aconseguit, al llarg d’aquests anys, reduir el 32% de
despesa de serveis impropis que prestava la Diputació a una xifra que, avui en dia,
està al voltant del 3%, amb el que ha representat d’alliberar recursos de la Diputació
per a serveis propis, o sigui, serveis per als ajuntaments i no per mantenir altres
serveis que no eren competència dels ajuntaments, competència local.
Això són algunes dades que hem compartit entre tots i aquí, alcaldes i regidors, sabeu
que són dades que es poden valorar d’una forma o altra. Jo les valoro en el que són:
de la manera més objectiva possible, però si parlem d’un model d’organització, si
parlem de dades, de resultats, també hem de deixar clar que tot això ho hem fet amb
molta prudència i i molt seny perquè això ho hem fet, a més, mantenint ara, en aquests
moments, la Diputació de Barcelona, una situació econòmica i financera que crec que
difícilment és comparable a la de cap altra administració pública, a Catalunya i a
Espanya, de pressupostos equivalents. Per què? Perquè els indicadors que podem dir
des d’aquest punt de vista són que tenim, com bé sabeu, un nivell d’endeutament que
no arriba al 40%; que tenim un promig de pagament als proveïdors de 36 dies; que
hem aplicat aquell pla aprovat el mes de juliol de 2010 a tres anys d’execució, o sigui
fins al 2012, d’eficiència i estalvi en despesa ordinària de la Diputació amb un objectiu
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de reduir 100 milions d’euros en tres anys i que, en aquests moments, ja s’ha
aconseguit una reducció de 70 milions; que tenim garantits els ingressos i, per tant, les
despeses per tancar els compromisos del Pressupost 2011 i els compromisos de
despeses plurianuals, i que aquesta Diputació disposa d’un romanent positiu de
Tresoreria que està a prop dels 50 milions d’euros. Tot això són indicadors que ens
permeten situar els tres àmbits: l’organització, els resultats i la situació.
Però bé, dit això, voldria dir que si això ho hem aconseguit, ho hem aconseguit entre
tots. Ho hem aconseguit entre tots els grups polítics. Evidentment, més pes i més
responsabilitat dels grups de govern, als quals hi vull agrair el suport, en tot moment,
que he tingut dels grups de govern, tant del Grup Socialista com del Grup d’ICV-EUiA
com del Grup d’ERC, i també el suport (o millor dit, la feina) dels grups de l’oposició,
però sense el patrimoni professional de la Diputació de Barcelona hauria estat
impossible aconseguir tot això. La riquesa més important que tenim com a institució és
la riquesa del nostre patrimoni personal i professional, tant dels treballadors i les
treballadores de la Diputació com dels seus organismes autònoms. Per a mi, tots són
de l’àmbit de la Diputació.
I voldria anar acabant, perquè m’estic fent un pèl pesat, amb algunes reflexions més
de tipus personal. Crec que ja deu fer uns quinze anys que jo vaig prendre possessió
com a diputat provincial i en quinze anys he tingut diferents responsabilitats, sempre
de govern. En aquests quinze anys, jo us puc assegurar, com crec que us ha passat a
vosaltres i us va passant, que el que més he fet és aprendre. Aprendre i comprendre, i
conèixer. A conèixer la realitat del territori, a conèixer des del municipi d’Oristà, al de
Viladecans, dels de la costa als de l’interior, dels més agrícoles als més industrialitzats,
d’una comarca o d’una altra, i això m’ha permès tenir una visió de les coses molt
diferent a la que jo tenia quan el meu bagatge era únicament i exclusivament ser
regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per a mi tant important o més
que l’altre, però això, i crec que he intentat ajustar-me als compromisos que he anat
prenent com a president. El dia de la meva presa de possessió, recordo que vaig dir
(vaig dir moltes coses, també, però vaig dir alguna que anava en aquesta línia) que em
comprometia a treballar per defensar el paper dels governs de proximitat i que ho faria
a favor i no en contra de ningú. Una declaració explícita de buscar acords i consens
sempre que fos possible. Jo crec que ho hem aconseguit i ho hem aconseguit en la
relació amb altres administracions, com és el Govern de la Generalitat, i ho hem
aconseguit en clau interna perquè (i he pres la molèstia d’apuntar unes dades que
tenen a veure amb el nivell d’acord i consens en el si d’aquest Plenari al llarg
d’aquests quatre anys) de 875 dictàmens sotmesos a aprovació en aquests quatre
anys fins al Ple de maig, per aquest Plenari, d’aquests 875 (més enllà dels grups de
govern, que és evident doncs, que els havien de votar a favor), el Grup de CiU de la
Diputació de Barcelona ha votat en contra en 5 d’aquests dictàmens i s’ha produït
l’abstenció, no em voldria equivocar, però crec que són en 10 o una cosa així. El Grup
del PP ha votat en contra en 16 i s’ha abstingut en 80. Tant en un cas com l’altre, el
nivell de consens i d’acord és important. Ara, vull destacar el nivell de consens i
d’acord amb el Grup de CiU de la Diputació de Barcelona i la bona sintonia en el
terreny Diputació i municipal, des del punt de vista del municipalisme, que hem tingut.
Crec que hem aconseguit mantenir allò que, a vegades, jo he anomenat com el
“bioclima polític especial de la Diputació de Barcelona”, o sigui, hem mantingut aquí un
marc de relacions polítiques fonamentades en el municipalisme que ens ha permès
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avançar i consensuar moltes coses que en altres àmbits és molt difícil d’aconseguir. Jo
he estat un ferm defensor d’aquest bioclima especial i ho continuaré sent no sé si des
d’aquí o des d’allà, però ho continuaré sent i, per últim, permeteu-me que us digui que
hi ha molta feina per fer, com tots sabem. Jo crec que queden encara molts reptes,
molts, i el proper govern tindrà l’obligació i la voluntat de desenvolupar-los sobre la
seva forma de veure les coses. Tenim pendents coses tan evidents com és la part de
desenvolupament estatutari que fa referència al marc competencial, al sistema de
finançament local i, sobretot, dic que això és important (i ho dic encara que ja sabem
que portem molts dient-ho fa molt de temps) perquè aquesta és la veritable garantia
d’aconseguir que puguem parlar de la veritable autonomia local. Governs locals són
governs, no són oficines de ningú, són governs locals, tant els ajuntaments com la
Diputació, i l’autonomia la tindrem més consolidada en la mesura que tinguem les
competències clares i un sistema de finançament també coherent amb les
competències i, a més, perquè jo crec que hem de continuar preservant el principi de
la subsidiarietat. És clar que s’ha d’administrar des de les administracions més
properes, les més especialitzades, les més preparades, i aquests són reptes que
juntament amb la situació actual del conjunt dels municipis, que el que requereixen és
més model de govern local intermedi i menys repartidora perquè els ajuntaments a on
tenim tots els grans problemes és en com garantir la despesa ordinària, no tant en la
inversió, que molts ja no podem o alguns ja no podran pel 75% anar a més inversió. I
l’única manera per garantir serveis sense incrementar despeses és mitjançant la
fórmula de “serveis en xarxa”. Doncs bé, molts reptes endavant, moltes gràcies,
insisteixo, a tots, us ho dic de debò. Un pot pensar que, quan assumeix una
responsabilitat d’aquestes característiques, es guanya més enemics que amics. Jo us
puc dir que he guanyat moltíssims saludats, molts coneguts i uns quants amics que no
em pensava que els tindria. Moltes gràcies i suposo que em permetreu que doni per
acabat aquest Ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President en funcions aixecà la sessió
essent les 12 hores i 40 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President en funcions
Antoni Fogué Moya

La Secretària General
Petra Mahillo García

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 540175 al 540187.
Barcelona, 12 de juliol de 2011

La Secretària General
Petra Mahillo García
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