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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’Acta de la Sessió Ordinària del dia 23 de desembre de 2010. 
 
2.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 20 de desembre de 2010, que resol 
designar el Sr. Antoni Montseny Domènech vocal representant de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. 
 
3.- Es dóna compte del Decret de data 14 de desembre de 2010, pel qual s’interposen 
accions civils contra la senyora S. P. S. L. en reclamació de les rendes que li resten 
pendents de satisfer a la Fundació Pública Casa de Caritat des de març de 2010 
corresponents al pis situat al carrer XXXX, propietat de la Fundació Pública Casa de 
Caritat.  
 
4.- Es dóna compte del Decret de data 15 de desembre de 2010, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 598/2010-F, interposat pel senyor D. G. F. contra el decret de la 
Presidència Delegada de l’Àrea  d’Hisenda i Recursos Interns de data 7 de setembre 
de 2010 pel qual s’imposen al senyor G. les sancions d’amonestació, tres mesos de 
suspensió de funcions i retribucions i trasllat de lloc de treball. 
 
5.- Es dóna compte del Decret de data 14 de desembre de 2010, de compareixença 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 500/2010-A, interposat pel senyor J. M. M. P. contra la resolució de 
data 22 de juliol de 2010, per la qual es desestima la reclamació pels danys i perjudicis 
derivats d’un accident de trànsit sofert el dia 15 de març de 2009, a l’altura del pk 10 
de la carretera BP-1241, a causa de l’existència d’irregularitats a la calçada. 
 
6.- Es dóna compte del Decret de data 11 de gener de 2011, de compareixença en el 
recurs d’apel·lació interposat per la senyora M. A. C. H. contra la sentència, de data 8 
de juliol de 2010, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 381/2008, 
interposat per la senyora C. contra la Resolució de data 29 d’abril de 2008 pel qual 
s’acordava la imposició de tres sancions de 16 dies cadascuna de suspensió de 
funcions amb pèrdua de les retribucions. 
 
7.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència, favorable per els interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 296/2010 C 
interposat per Mapfre Familiar, i F. F. G. contra la desestimació, per silenci 
administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra 
l’Ajuntament de Barcelona pels danys i perjudicis soferts en l’accident patit el dia 26 de 
desembre de 2008, la DIPUTACIÓ actuava com a codemandada. 
 
8.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable pels interessos de la Corporació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 571/2009 
interposat per Línea Directa Aseguradora  SA contra la resolució de la Diputació de 
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Barcelona de data 3 de setembre de 2009, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per l’actora com a conseqüència dels danys 
materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 21 de setembre de 2007 a la 
carretera de Rellinars direcció Bòbiles, B-122, a l’alçada del punt quilomètric 1,5, a 
causa d’un sot a la calçada. 
 
9.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable pels interessos de la Corporació, dictada per la Secció Quarta de 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
el Recurs d’Apel·lació  núm.  434/2008 interposat pel senyor J. V. B. i A. contra la 
sentència desestimatòria dictada en el recurs ordinari 67/2006, en el que es refereix a 
la imposició de costes,  a causa de l’incendi sofert en el Parc Natural de Sant Llorenç 
de Munt i l’Obac, a l’agost de 2003. 
 
10.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret 
favorable per als interessos de la Diputació, pel qual s’autoritza la terminació 
convencional de l’expedient de reclamació de danys i perjudicis a les elèctriques REE i 
FECSA-ENDESA (en endavant EDE) amb motiu de l’apagada de llum del 23 de juliol 
de 2007, que va afectar a diferents edificis de la Corporació i s’aprova la corresponent 
minuta de conveni en el qual EDE es compromet a abonar a la Diputació de 
Barcelona, en concepte d’indemnització, la quantitat de seixanta-quatre mil nou-cents 
seixanta-tres euros amb onze cèntims (64.963,11) €. 
 
11.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
interlocutòria dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona en les diligències 
indeterminades 894/2010, que no admet a tràmit la denúncia presentada pel Ministeri 
Fiscal, a causa de diversos correus electrònics enviats a la bústia de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona que fan referència a determinades 
reivindicacions de treballadors de l’Àrea d’Educació. 
 
12.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
interlocutòria, favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal de 
Comptes, que decreta l’arxiu de les actuacions en les diligències preliminars núm. B-
155/10, obertes com a conseqüència de les possibles irregularitats posades de 
manifest pel Ministeri Fiscal en la justificació de l’aplicació dels fons per a la realització 
d’un Curs d’auxiliar de cuina, executat per la Societat Anònima Municipal d’Activitats 
integrades, SA de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i finançat pel Fons Social 
Europeu, a través de la Diputació de Barcelona. 
 
13.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 3 de desembre de 2010, que resol 
la convalidació de l’autorització de la contractació dels serveis necessaris per a la 
realització del taller sobre cohesió social i la reunió del Comitè de Direcció de l’OCO 
que van tenir lloc a Rosario (República Argentina) els dies 26 a 28 de juliol de 2010, en 
el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern 
Provincial de Santa Fe per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació 
i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.  

 
14.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 3 de desembre de 2010, que resol 
la convalidació de l’autorització de la contractació dels serveis necessaris per a la 
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realització del taller sobre cohesió social que va tenir lloc a San José de Costa Rica els 
dies 2 i 3 d’agost de 2010, en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Municipalitat de San José per a la implementació de l’acció “Lot 2: 
Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.  

 
15.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 21 de desembre de 2010, que 
resol l’autorització i disposició de la despesa corresponent al primer pagament 
intermedi al Govern Provincial de Santa Fe (República Argentina) en el marc del 
conveni de col·laboració i la seva primera addenda amb la Diputació de Barcelona per 
a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
16.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 21 de desembre de 2010, que 
resol l’autorització i disposició de la despesa corresponent al primer pagament 
intermedi a la Municipalitat de San José (Costa Rica) en el marc del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José (Costa 
Rica) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
17.- Dictamen que proposa l’aprovació dels crèdits màxims associats a les accions 
consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació i 
modificació de la convocatòria pel que fa a les especialitats de justificació de les 
accions consistents en fons de prestació. 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una pròrroga general del termini de 
justificació  de les actuacions objecte d’ajuts econòmics atorgats en el marc de la 
convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
Concertació i desestimació de les sol·licituds de pròrroga del termini màxim d’execució. 
 
19.- Dictamen que proposa la modificació dels convenis pels quals es van formalitzar 
ajuts amb els Ajuntaments  de Sant Boi de Llobregat i de Sant Adrià de Besòs, en el 
marc de la convocatòria de l’any 2009 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats 
del Pla de concertació. 
 
20.- Donar compte de l’Informe de Seguiment  del pressupost per programes del 3r. 
trimestre de l’any 2010. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una addenda al conveni d’1 de desembre de 2010 
signat amb la Federación de Entidades Peruanas en Cataluña (FEPERCAT), de cessió 
d’ús de la botiga 1a. de l’edifici del carrer Villarroel, número 8, de Barcelona. 
 
22.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diferents entitats i Ajuntaments. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL PASSEIG DE CREU” 
(10/X/69813) de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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24.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “REURBANITZACIÓ DEL BARRI LA ISLA” 
(10/X/69441) de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar la modificació, a petició del titular, d’una 
autorització d’obres a favor de l’Institut Català del Sòl, en resolució de l’expedient núm. 
2009/3090. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Talamanca, en resolució de l’expedient núm. 2010/8748. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Help 
Guau, SL, en resolució de l’expedient núm. 2010/9190. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Besora, en resolució de l’expedient núm. 2010/9406. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. R. B., en 
resolució de l’expedient núm. 2010/9933. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Subirats, en resolució de l’expedient núm. 2010/9958. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. T. Ll., en 
resolució de l’expedient núm. 2010/9967. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de GISA – Gestió 
d’Infraestructures, S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2010/10179. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci de 
l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, en resolució de l’expedient núm. 
2010/10187. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. G. C., en 
resolució de l’expedient núm. 2010/10196. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Centelles, en resolució de l’expedient núm. 2010/10636. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, en resolució de l’expedient núm. 2010/10677. 
 
37.- Dictamen que es proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. S. i 
P., en resolució de l’expedient núm. 2010/10781. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Olivella, en resolució de l’expedient núm. 2010/10837. 
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39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. R. S., en 
resolució de l’expedient núm. 2010/10839. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Font 
d’Àvia, SL, en resolució de l’expedient núm. 2010/10903. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Berga, en resolució de l’expedient núm. 2010/11020. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar les bases per a la gestió i desenvolupament del 
programa de teleassistència Any 2011.  
 
43.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport  “serveis socials d’atenció domiciliària” en el 
marc de la convocatòria 2011 del Pla de Concertació. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport  “serveis socials bàsics” en el marc de la 
convocatòria 2011 del Pla de Concertació. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou, en 
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació 
ofereix en relació a la “Biblioteca Joan Coromines” d’aquest municipi, d’acord amb el 
corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior de data 2 de maig de 2006 en 
relació a l’esmentada Biblioteca.  
 
46.- Dictamen que proposa l’aprovació, de la resolució de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, amb una aportació 
econòmica  de la Diputació per l’any 2011 de dos-cents quaranta-dos mil quatre euros 
amb vint-i-nou cèntims (242.004,29) €.  

 
47.- Dictamen que proposa l’aprovació, de la resolució de l’acció de suport econòmic  
consistent en fons de prestació “Suport a la suficiència alimentària a les escoles 
bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, amb una aportació econòmica  de la 
Diputació per l’any 2011 de  vuit-cents mil (800.000) €. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar la revocació de la subvenció atorgada al Sr. 
Eduard Mas Casajuana en la convocatòria de subvencions a particulars per activitats 
en l’àmbit dels parcs naturals, any 2009 i per un import de mil cent seixanta-quatre 
euros amb setanta-sis cèntims (1.164,76) €. 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la Convocatòria per la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Província de Barcelona (2011). 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

1.- Minuta de l’Acta.-   Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 23 de desembre de 2010, es pregunta si 
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per 
unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Decret de la Presidència de data 20 de desembre  de 2010, que resol designar 
el Sr. Antoni Montseny Domènech vocal representant de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci Ins titut de Ciències Polítiques i 
Socials.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona forma part, juntament amb la Universitat Autònoma de 
Barcelona, del Consorci, adscrit a la dita Universitat,  Institut de Ciències Polítiques i 
Socials. 
 
D’acord amb els nous Estatuts aprovats definitivament i publicats en el BOP de 
20.7.2010, art. 14, a la Diputació de Barcelona li corresponen 1 vocal en la Comissió 
Executiva del Consorci, i que actualment es troba pendent de designar.  
 
D’acord amb l’apartat 2.1.2 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Corporació diferents del Ple, BOP 23 de 23.6.2010, la 
competència per a designar representants en altres entitats correspon a la Junta de 
Govern.   
 
Això, però, està prevista la convocatòria d’una sessió de l’òrgan esmentat, per la qual 
cosa es fa necessari procedir a designar a la persona que ha d’ocupar la vocalia que 
ens correspon i que en aquest moment està vacant. 
 
És per això, que aquesta Presidència  en ús de les facultats conferides a l’apartat 
1.1.1, de la refosa 1/2010 esmentada,  
 

RESOL : 
 
Primer.-  Designar el Sr. ANTONI MONTSENY DOMÈNECH, Gerent de la Diputació 
de Barcelona, com a representant d’aquesta Corporació en la Comissió Executiva del 
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials  – ICPS-, en qualitat de vocal .  
 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes. 
  
Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern en la propera sessió que es  convoqui, de 
la delegació efectuada, per a la seva ratificació. 
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3.- Decret de data 14 de desembre de 2010, pel qual  s’interposen accions civils 
contra la senyora S. P. S. L. en reclamació de les rendes que li resten pendents 
de satisfer a la Fundació Pública Casa de Caritat d es de març de 2010 
corresponents al pis situat al carrer XXX, propieta t de la Fundació Pública Casa 
de Caritat.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Fundació Pública Casa de Caritat és propietària del pis situat al carrer XXXX, que 
està arrendat a la senyora S. P. S. L.. 
 
Per  decret de la presidenta delegada de la Fundació Pública Casa de Caritat, de data 
26 de novembre de 2010, es va resoldre exercitar l’acció civil de desnonament contra 
la senyora S. per incompliment del pagament de les quotes de lloguer des del mes de 
març de 2010, segons el contracte d’arrendament subscrit en data XX de XX de XX, 
per tant es fa necessari encomanar la direcció jurídica i defensa de la Fundació Casa 
de Caritat al Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau formular accions a la via civil en 
reclamació de quantitat, i designar procurador i lletrat perquè duguin a terme, 
respectivament, la representació i la defensa judicial de la Diputació. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Interposar accions civils contra la senyora S. P. S. L. en reclamació de les 
rendes que li resten pendents de satisfer a la Fundació Pública Casa de Caritat des de 
març de 2010 corresponents al pis situat al carrer XXXX, propietat de la Fundació 
Pública Casa de Caritat. 
 

Segon.-  Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec direcció tècnica de la 
Corporació.  
 

Tercer.-  La prestació del servei de defensa judicial no comprendrà la representació de la 
Fundació Pública Casa de Caritat per la qual cosa el nomenament i apoderament del 
Procurador seran  de la seva competència. 
 

Quart.-  La defensa judicial atorgada per aquest Decret tindrà caràcter gratuït per la 
Fundació Pública Casa de Caritat, però la resta de despeses ocasionades pel plet, 
inclosos els honoraris de perits i procuradors així com les eventuals costes del judici, 
seran íntegrament al seu càrrec. 
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4.- Decret de data 15 de desembre de 2010, de compa reixença davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 598/2010-F, interposat pel senyo r D. G. F. contra el decret de 
la Presidència Delegada de l’Àrea  d’Hisenda i Recu rsos Interns de data 7 de 
setembre de 2010 pel qual s’imposen al senyor G. le s sancions d’amonestació, 
tres mesos de suspensió de funcions i retribucions i trasllat de lloc de treball.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, mitjançant ofici de data 16 de 
novembre de 2010, ha citat a la Diputació de Barcelona per comparèixer en el recurs 
contenciós administratiu núm. 598/2010-F instat pel senyor D. G. F. contra  el decret 
de la Presidència Delegada Àrea d'Hisenda i Recursos Interns de data 7 de setembre 
de 2010 pel qual s'imposen, al senyor G., les següents sancions: amonestació, tres 
mesos de suspensió funcions i retribucions i trasllat de lloc de treball. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment allò que 
disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local de 18 d’abril, es considera que aquest plet afecta els 
interessos de la Corporació, i per tant escau comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació en 
el recurs de referència. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-   Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.4 de Barcelona, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 598/2010-F instat pel senyor D. G. F. contra  
el decret de la Presidència Delegada Àrea d'Hisenda i Recursos Interns de data 7 de 
setembre de 2010 pel qual s'imposen, al senyor G., les següents sancions: 
amonestació, tres mesos de suspensió funcions i retribucions i trasllat de lloc de 
treball. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García, 
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef Lletrats de la 
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de 
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la 
representació i  direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat. 
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5.- Decret de data 14 de desembre de 2010, de compa reixença davant el Jutjat  
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 500/2010-A, interposat pel senyo r J. M. M. P. contra la 
resolució de data 22 de juliol de 2010, per la qual  es desestima la reclamació pels 
danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsi t sofert el dia 15 de març de 
2009, a l’altura del pk 10 de la carretera BP-1241,  a causa de l’existència 
d’irregularitats a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu 6 mitjançant escrit de data 12 de novembre de 2010, 
ha citat a la Diputació de Barcelona per comparèixer com a demandats en el 
procediment núm. 500/2010-A interposat pel senyor J. M. M. P. contra resolució de 
data 22 de juliol de 2010, pel qual es desestima la reclamació pels danys i perjudicis 
derivats d’un accident de trànsit sofert, el dia 15 de març de 2009, a l’altura del PK 10 
de la carretera BP-1241, a causa de l’existència d’irregularitats a la calçada. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, escau comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 25 de novembre de 2010, la Diputació de Barcelona ha citat a la Companyia 
Asseguradora Zurich Insurance, PLC com a part interessada en l’esmentat recurs, en 
tant que la Diputació de Barcelona té subscrita una pòlissa amb dita companyia per 
assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la 
defensa judicial de la Corporació en els processos jurisdiccionals que es suscitin 
envers aquesta matèria. 
 
Vist que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i 
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels 
tribunals el senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir, respectivament, la 
defensa i la representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes 
designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el procediment núm. 500/2010-A 
interposat   pel senyor J. M. M. P. contra resolució de data 22 de juliol de 2010, pel 
qual es desestima la reclamació pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit 
sofert, el dia 15 de març de 2009, a l’altura del PK 10 de la carretera BP-1241, a causa 
de l’existència d’irregularitats a la calçada. 
 

Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 500/2010-A a la Companyia Asseguradora 
Zurich Insurance, PLC, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor 
Pere Dalmau i Cardona i el procurador dels tribunals el senyor  Angel Quemada 
Cuatrecasas. 
 

Quart.-  Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a 
càrrec de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances 
que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia. 
 

6.- Decret de data 11 de gener de 2011, de comparei xença en el recurs 
d’apel·lació interposat per la senyora M. A. C. H. contra la sentència, de data 8 de 
juliol de 2010, recaiguda en el recurs contenciós a dministratiu núm. 381/2008, 
interposat per la senyora C. contra la Resolució de  data 29 d’abril de 2008 pel 
qual s’acordava la imposició de tres sancions de 16  dies cadascuna de 
suspensió de funcions amb pèrdua de les retribucion s.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 

Per decret de data 4 de desembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acordar 
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 381/2008, interposat per la 
senyora M. A. C. H.  contra la Resolució  de data 29 d’abril de 2008  per la qual es 
desestimava el recurs de reposició presentat contra el Decret de data 26 de febrer de 
2008 per qual s'acordava la imposició de tres sancions de 16 dies cadascuna de 
suspensió de funcions amb pèrdua de les retribucions 
 

En data 8 de juliol de 2010 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha 
dictat Sentència que desestima el recurs, contra la qual la senyora M. A. C. H. ha 
interposat recurs d’apel·lació.  
 

Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer-hi i designar lletrat i 
procurador  perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la 
Corporació en dit recurs d’apel·lació.  
 

Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Tribunal Superior Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel·lació interposat per la senyora M. A. C. H., contra la Sentència de data 8 de 
juliol de 2010 dictada en el recurs contenciós administratiu número 381/2008, 
interposat per la senyora M. A. C. H.  contra la Resolució  de data 29 d’abril de 2008  
per la qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra el Decret de data 26 
de febrer de 2008 per qual s'acordava la imposició de tres sancions de 16 dies 
cadascuna de suspensió de funcions amb pèrdua de les retribucions. 
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Segon.-  Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gonzalvez García,  
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen, i Dolores Reyes Nef Lletrats de la 
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de 
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la 
direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Tercer.-  Designar els procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les 
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 
847,46 € en concepte d’honoraris professionals més 152,54 € en concepte d’IVA,  per 
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar, tot 
amb càrrec a la partida G/01000/920A0/22604. 
 
7.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència, favorable 
per els interessos de la Corporació, dictada pel Ju tjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona en el procediment abreujat núm . 296/2010 C interposat per 
Mapfre Familiar, i F. F. G. contra la desestimació,  per silenci administratiu, de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial interposa da contra l’Ajuntament de 
Barcelona pels danys i perjudicis soferts en l’acci dent patit el dia 26 de 
desembre de 2008, la DIPUTACIÓ actuava com a codema ndada.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 296/2010C, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Mapfre Familiar, Compañia de Seguros y Reaseguros y    
F. F. G., contra la desestimació, per silenci administratiu, de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de Barcelona  pels danys i 
perjudicis soferts en l’accident patit el dia 26 de desembre de 2008 per la caiguda d’un 
arbre sobre el vehicle. 
 
En aquest plet també va estar demandada la Diputació de Barcelona, si bé, d’acord 
amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es determina no fer 
cap pronunciament respecte a aquesta Corporació. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15  de Barcelona, en el 
procediment abreujat 296/2010 C interposat per Mapfre Familiar, Compañia de 
Seguros y Reaseguros y F. F. G., contra la desestimació, per silenci administratiu, de 
la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada contra l’Ajuntament de 
Barcelona pels danys i perjudicis soferts en l’accident patit el dia 26 de desembre de 
2008 per la caiguda d’un arbre sobre el vehicle. 
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Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 15  de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
pels interessos de la Corporació, dictada pel Jutja t Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm . 571/2009 interposat per 
Línea Directa Aseguradora  SA contra la resolució d e la Diputació de Barcelona 
de data 3 de setembre de 2009, que desestimava la r eclamació de responsabilitat 
patrimonial presentada per l’actora com a conseqüèn cia dels danys materials 
derivats de l’accident de circulació sofert el dia 21 de setembre de 2007 a la 
carretera de Rellinars direcció Bòbiles, B-122, a l ’alçada del punt quilomètric 1,5, 
a causa d’un sot a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 571/2009 que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Linea Directa Aseguradora SA, contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona de data 3 de setembre de 2009, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’actora com a conseqüència 
dels danys materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 21 de setembre de 
2007 a la carretera de Rellinars direcció Bòbiles, B-122, a l’alçada del punt quilomètric 
1,5, a causa d’un sot a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el 
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 571/2009 interposat per Linea Directa Aseguradora SA, contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona de data 3 de setembre de 2009 que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada l’actora com a 
conseqüència dels danys materials derivats de l’accident de circulació sofert el dia 21 
de setembre de 2007 a la carretera de Rellinars direcció Bòbiles, B-122, a l’alçada del 
punt quilomètric 1,5, a causa d’un sot a la calçada.  
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
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9.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
pels interessos de la Corporació, dictada per la Se cció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de  Justícia de Catalunya en el 
Recurs d’Apel·lació  núm.  434/2008 interposat pel senyor J. V. B. i A. contra la 
sentència desestimatòria dictada en el recurs ordin ari 67/2006, en el que es 
refereix a la imposició de costes,  a causa de l’in cendi sofert en el Parc Natural 
de Sant Llorenç de Munt i l’Obac, a l’agost de 2003 .- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència de la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 
434/2008, interposat pel senyor J. V. B. i A. contra la sentència desestimatòria dictada 
en el recurs ordinari núm. 67/2006 instat per la desestimació presumpta de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials en diverses 
finques, a causa de l'incendi sofert en el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, 
a l'agost de 2003. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que l’actora manifesta que recorre la sentència únicament per la imposició 
de costes donat que no considera que hagi existit mala fe. 
 
Tanmateix, el Tribunal Superior de Justícia considera que l’actuació de l’actora en el 
procediment de primera instància si es pot qualificar com una actuació de mala fe ja 
que no va manifestar  que ja havia estat indemnitzada per la Generalitat de Catalunya 
pels danys patits a conseqüència de l’incendi.   
 
Aquesta ocultació ha fet arribar, al jutjat, a la conclusió de que la part apel·lant va 
actuar amb mala fe i que les costes imposades en el tribunal a que són correctes i per 
tant la Sala desestima el recurs d’apel·lació interposat.  
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d’apel·lació núm. 434/2008 
interposat pel senyor J. V. B. i A. contra la sentència desestimatòria dictada en el 
recurs ordinari núm. 67/2006 instat per la desestimació presumpta de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials en diverses finques, a 
causa de l'incendi sofert en el Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, a l'agost 
de 2003. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord  a la  Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
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10.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret favorable per 
als interessos de la Diputació, pel qual s’autoritz a la terminació convencional de 
l’expedient de reclamació de danys i perjudicis a l es elèctriques REE i FECSA-
ENDESA (en endavant EDE) amb motiu de l’apagada de llum del 23 de juliol de 
2007, que va afectar a diferents edificis de la Cor poració i s’aprova la 
corresponent minuta de conveni en el qual EDE es co mpromet a abonar a la 
Diputació de Barcelona, en concepte d’indemnització , la quantitat de seixanta-
quatre mil nou-cents seixanta-tres euros amb onze c èntims (64.963,11) €.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que per Decret signat de data 13 de desembre de 2010, del President de la 
Diputació de Barcelona, s’autoritza la terminació convencional de l’expedient de 
reclamació de danys i perjudicis a FECSA-ENDESA (en endavant EDE), a causa de 
l’apagada de llum que va tenir lloc el 23 de juliol de 2007, que va afectar a diferents 
edificis de la Corporació. 
 
Vist que en l’esmentat s’aprova la corresponent minuta de conveni per la terminació 
convencional de l’expedient, en el qual EDE es compromet a abonar a la Diputació de 
Barcelona, en concepte d’indemnització, la quantitat de 64.963,11€. 
 
Atès que la signatura d’aquest acord es considera favorable als interessos de la 
Diputació de Barcelona. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
A C O R D  

 
Donar-se per assabentada del Decret de data 13 de desembre de 2010 favorable per 
als interessos de la Diputació,  pel qual s’autoritza la terminació convencional de 
l’expedient de reclamació de danys i perjudicis a FECSA-ENDESA (en endavant EDE), 
a causa de l’apagada de llum que va tenir lloc el 23 de juliol de 2007, que va afectar a 
diferents edificis de la Corporació i s’aprova la corresponent minuta de conveni per la 
terminació convencional de l’expedient, en el qual EDE es compromet a abonar a la 
Diputació de Barcelona, en concepte d’indemnització, la quantitat de 64.963,11€. 
 
11.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada 
pel Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona en les diligències indeterminades 
894/2010, que no admet a tràmit la denúncia present ada pel Ministeri Fiscal, a 
causa de diversos correus electrònics enviats a la bústia de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona que fan re ferència a determinades 
reivindicacions de treballadors de l’Àrea d’Educaci ó.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la interlocutòria dictada pel Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona en les 
diligències indeterminades 894/2010, que no admet a tràmit la denúncia presentada 
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pel Ministeri Fiscal, a causa de diversos correus electrònics enviats a la bústia de 
l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona que fan referència a determinades 
reivindicacions de treballadors de l’Àrea d’Educació. 
  

En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril, 
aquesta Presidència proposa a la Junta de govern els següents 

 

A C O R D S 
 

Primer.-  Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel Jutjat d’Instrucció 
núm. 6 de Barcelona en les diligències indeterminades 894/2010, que no admet a 
tràmit la denúncia presentada pel Ministeri Fiscal, a causa de diversos correus 
electrònics enviats a la bústia de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona 
que fan referència a determinades reivindicacions de treballadors de l’Àrea d’Educació. 
 

Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat d’Instrucció núm. 6 de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 

12.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria,  
favorable per als interessos de la Diputació, dicta da pel Tribunal de Comptes, 
que decreta l’arxiu de les actuacions en les diligè ncies preliminars núm. B-
155/10, obertes com a conseqüència de les possibles  irregularitats posades de 
manifest pel Ministeri Fiscal en la justificació de  l’aplicació dels fons per a la 
realització d’un Curs d’auxiliar de cuina, executat  per la Societat Anònima 
Municipal d’Activitats integrades, SA de l’Ajuntame nt de Barberà del Vallès i 
finançat pel Fons Social Europeu, a través de la Di putació de Barcelona.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se 
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vista la interlocutòria dictada pel Tribunal de Comptes, que decreta l’arxiu de les 
actuacions, en les  Diligències preliminars núm. B-155/10 obertes com a conseqüència 
de les possibles irregularitats posades de manifest pel Ministeri Fiscal en la justificació 
de l’aplicació dels fons per a la realització d’un Curs d’auxiliar de cuina, executat per la 
Societat Anònima Municipal d’Activitats integrades, S.A., de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès i finançat pel Fons Social Europeu, a través de la Diputació de Barcelona. 
 

En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril, 
aquesta Presidència proposa a la Junta de govern els següents 

 

A C O R D S 
 

Primer.-  Donar-se per assabentada de la interlocutòria favorable per als interessos de 
la Diputació, dictada pel Tribunal de Comptes, que decreta l’arxiu de les actuacions, en 
les diligències preliminars núm. B-155/10, obertes com a conseqüència de les 
possibles irregularitats posades de manifest pel Ministeri Fiscal en la justificació de 
l’aplicació dels fons per a la realització d’un Curs d’auxiliar de cuina, executat per la 
Societat Anònima Municipal d’Activitats integrades, S.A., de l’Ajuntament de Barberà 
del Vallès i finançat pel Fons Social Europeu, a través de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al  Tribunal de Comptes als efectes legals oportuns. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
13.- Decret de la Presidència de data 3 de desembre  de 2010, que resol la 
convalidació de l’autorització de la contractació d els serveis necessaris per a la 
realització del taller sobre cohesió social i la re unió del Comitè de Direcció de 
l’OCO que van tenir lloc a Rosario (República Argen tina) els dies 26 a 28 de juliol 
de 2010, en el marc del conveni de col·laboració en tre la Diputació de Barcelona i 
el Govern Provincial de Santa Fe per a la implement ació de l’acció “Lot 2: Oficina 
de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III  (OCO)”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 14 de maig de 
2009 va ratificar el Decret núm. 3504/09 de data 21 d’abril de 2009, d’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern Provincial de 
Santa Fe (República Argentina) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
El conveni de col·laboració va ser signat en dates 11 de maig de 2009 per part del 
Govern Provincial de Santa Fe i 22 de maig de 2009 per part de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Atès que amb posterioritat a la firma del conveni es va considerar convenient dur a 
terme algunes modificacions al mateix, les parts van signar dues addendes al conveni, 
en dates agost de 2009 i gener de 2010. 
 

Atès que l’Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO) va 
considerar convenient la realització de diversos tallers sobre cohesió social adreçats 
als coordinadors i socis dels projectes del Lot 1, un dels quals es va realitzar a 
Rosario, juntament amb una reunió del Comitè de Direcció de l’Oficina, els dies 26 a 
28 de juliol de 2010, trobades que van ser gestionades pel Govern Provincial de Santa 
Fe donada la dificultat logística de fer-ho des de Barcelona.  
 

Vist que el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern 
Provincial de Santa Fe, segons la redacció donada per la segona addenda a què s’ha 
fet referència anteriorment, estableix que en cas que la modificació que es pretén 
realitzar superi el 10% de l’import total transferit en el període corresponent o suposi 
un canvi substancial en el projecte o les activitats previstes, el Govern Provincial de 
Santa Fe haurà de sol·licitar per escrit l’autorització de la Diputació de Barcelona amb 
anterioritat a la realització de l’activitat.  
 
Atès que la realització de les esmentades trobades per part del Govern Provincial de 
Santa Fe no estava contemplada en el conveni de col·laboració, i que el cost de les 
mateixes s’estimaven en un import superior al 10% de l’import total transferit, en data 
20 de juliol de 2010 la Subsecretària de Cooperació i Relacions Internacionals del 
Govern Provincial de Santa Fe va adreçar un escrit al coordinador general de l’OCO i 
director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona sol·licitant 
autorització per dur a terme aquestes trobades. 
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Vist que és necessari convalidar l’autorització informal concedida per la Direcció de 
Relacions Internacionals per l’òrgan que té assumida la competència per la citada 
autorització. 
 
Vist que l’òrgan competent a la Diputació de Barcelona per autoritzar la realització 
d’activitats la contractació de les quals superi el 10% de l’import transferit en el període 
corresponent és la Junta de Govern. 
 
Atès que no es va poder tramitar amb anterioritat a la realització de l’activitat 
l’autorització esmentada per part de la Junta de Govern, escau ara la convalidació de 
l’autorització de l’activitat realitzada. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC  
 
Vist el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea 
per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27), 
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, en el qual s’emmarca el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern Provincial de 
Santa Fe. 
 
Atès el que disposa l’article 67.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic  de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC). 
 
Vist que correspon al President de la corporació, en virtut de l’establert a l’epígraf 1.1.1 
de la Refosa 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, adoptar, amb caràcter d’urgència, la present resolució 
atesa la necessitat de convalidar les actuacions a què fa referència el Punt Primer 
d’aquesta resolució. 
 
En virtut de l’establert, es proposa l’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Convalidar l’autorització concedida per la Direcció de Relacions 
Internacionals per la contractació dels serveis necessaris per a la realització del taller 
sobre cohesió social i la reunió del Comitè de Direcció de l’OCO que van tenir lloc a 
Rosario (República Argentina) els dies 26 a 28 de juliol de 2010, en el marc del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José 
per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO). 
 
Segon.-  Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva 
ratificació a la propera sessió que celebri. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució al Govern Provincial de Santa Fe . 
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14.- Decret de la Presidència de data 3 de desembre  de 2010, que resol la 
convalidació de l’autorització de la contractació d els serveis necessaris per a la 
realització del taller sobre cohesió social que va tenir lloc a San José de Costa 
Rica els dies 2 i 3 d’agost de 2010, en el marc del  conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San  José per a la implementació 
de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orienta ció del Programa URB-AL III 
(OCO)”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 17 de setembre 
de 2009 va aprovar el dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José (Costa Rica) per a la 
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
El conveni de col·laboració va ser signat en dates 23 de setembre de 2009 per part de 
la Diputació de Barcelona i 29 de setembre de 2009 per part de la Municipalitat de San 
José. 
 

Amb posterioritat a la firma del conveni es va considerar convenient dur a terme 
algunes modificacions al mateix, motiu pel qual es va aprovar una addenda al conveni, 
la qual va ser signada en dates 14 d’abril de 2010 per part de la Diputació de 
Barcelona i 26 d’abril del mateix any per part de la Municipalitat de San José. 
 

Atès que amb posterioritat a la firma de l’addenda al conveni ha sorgit la necessitat de 
dur a terme noves modificacions al mateix, en aquests moments està en tràmit 
l’aprovació d’una segona minuta d’addenda al conveni de col·laboració. 
 

Atès que l’Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO) va 
considerar convenient la realització de diversos tallers sobre cohesió social adreçats 
als coordinadors i socis dels projectes del Lot 1, un dels quals es va realitzar a San 
José de Costa Rica els dies 2 i 3 d’agost de 2010 i va ser gestionat per la Municipalitat 
de San José donada la dificultat logística d’organitzar-lo des de Barcelona.  
 

Vist que el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat 
de San José, segons la redacció donada per l’addenda a què s’ha fet referència 
anteriorment, estableix que en cas que la modificació que es pretén realitzar superi el 
10% de l’import total transferit en el període corresponent o suposi un canvi 
substancial en el projecte o les activitats previstes, la Municipalitat de San José haurà 
de sol·licitar per escrit l’autorització de la Diputació de Barcelona amb anterioritat a la 
realització de l’activitat.  
 

Atès que la realització de l’esmentat seminari per part de la Municipalitat de San José 
no estava contemplada en el conveni de col·laboració, i que el cost de la mateixa 
s’estimava en un import superior al 10% de l’import total transferit, en data 20 de juliol 
de 2010 el responsable tècnic del projecte URB-AL III a San José de Costa Rica va 
adreçar un escrit al coordinador general de l’OCO i director de Relacions 
Internacionals sol·licitant autorització per dur a terme el taller sobre cohesió social. 
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Vist que és necessari convalidar l’autorització informal concedida per la Direcció de 
Relacions Internacionals per l’òrgan que té assumida la competència per la citada 
autorització. 
 
Vist que l’òrgan competent a la Diputació de Barcelona per autoritzar la realització 
d’activitats la contractació de les quals superi el 10% de l’import transferit en el període 
corresponent és la Junta de Govern. 
 
Atès que no es va poder tramitar amb anterioritat a la realització de l’activitat 
l’autorització esmentada per part de la Junta de Govern, escau ara la convalidació de 
l’autorització de l’activitat realitzada. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea 
per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27), 
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, en el qual s’emmarca el 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José. 
 
Atès el que disposa l’article 67.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic  de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC). 
 
Vist que correspon al President de la corporació, en virtut de l’establert a l’epígraf 1.1.1 
de la Refosa 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, adoptar, amb caràcter d’urgència, la present resolució 
atesa la necessitat de convalidar les actuacions a què fa referència el Punt Primer 
d’aquesta resolució. 
 
En virtut de l’establert, es proposa l’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Convalidar l’autorització concedida per la Direcció de Relacions 
Internacionals per la contractació dels serveis necessaris per a la realització del taller 
sobre cohesió social que va tenir lloc a San José de Costa Rica els dies 2 i 3 d’agost 
de 2010, en el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Municipalitat de San José per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO). 
 
Segon.-  Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva 
ratificació a la propera sessió que celebri. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a la Municipalitat de San José. 
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15.- Decret de la Presidència de data 21 de desembr e de 2010, que resol 
l’autorització i disposició de la despesa correspon ent al primer pagament 
intermedi al Govern Provincial de Santa Fe (Repúbli ca Argentina) en el marc del 
conveni de col·laboració i la seva primera addenda amb la Diputació de 
Barcelona per a la implementació de l’acció “Lot 2:  Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS: 
 

En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant 
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions 
(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. En la mateixa 
data, també va signar el Contracte de Subvenció DCI-
ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador d’aquesta, i la sol·licitud del 
primer dels pagaments per import d’un milió dos-cents set mil quatre-cents setanta-sis 
euros amb noranta cèntims (1.207.476,90) €.  
 
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el 
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia 
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  
 
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, sis milions 
(6.000.000) €, es correspon amb el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, 
estimat en vuit milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-un (8.999.931) €. La 
contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 33,33 %, és a 
dir, dos milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-un (2.999.931) €, que 
seran aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la Regió de Toscana. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 14 de maig de 
2009 va ratificar el Decret núm. 3504/09 de data 21 d’abril de 2009, d’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern Provincial de 
Santa Fe (República Argentina) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
Amb posterioritat a la firma del conveni, va sorgir la necessitat de modificar-lo, motiu 
pel qual les parts van signar dues addendes els mesos d’agost de 2009 i gener de 
2010. 
 
Atès que la primera addenda al conveni preveia augmentar l’import que la Diputació de 
Barcelona es comprometia a transferir al Govern Provincial de Santa Fe en la quantitat 
de nou mil (9.000) €, que aquest havia de destinar a l’organització d’una jornada de 
capacitació el mes d’agost de 2009 i que la justificació del cost d’aquesta activitat es 
faria en les mateixes condicions que el primer dels pagaments de seixanta-sis mil sis-
cents quinze (66.615) €. 
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D’acord amb les previsions del conveni de col·laboració, el primer pagament intermedi 
al Govern Provincial de Santa Fe s’ha de realitzar en els 45 dies següents a l’ingrés 
del segon pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea. 
 

Atès que, en data 26 de novembre de 2010, la Diputació de Barcelona ha rebut l’ingrés 
corresponent al segon pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea,  
i que el Govern Provincial de Santa Fe ha justificat adequadament la quantitat de 
seixanta-dos mil quaranta euros amb noranta-sis cèntims (62.040,96) € dels fons 
transferits per la Diputació de Barcelona, escau ara efectuar-li el primer pagament 
intermedi sobre la base de la despesa efectivament realitzada durant el primer període 
d’execució del projecte i la previsió de l’activitat a realitzar en el següent període. 
 

En la taula següent, es detalla l’import a transferir al Govern Provincial de Santa Fe: 
 

Previsió despesa següents 12 mesos segons conveni  60.960      € 
Quantitat transferida i no justificada 13.574,04 € 
Quantitat a pagar segons conveni 47.385,96 € 

 

II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

Vistos el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió 
Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació 
del Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-
27), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i la Clàusula 
Addicional Primera al contracte. 
 

Atès el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Govern Provincial de Santa Fe per a la implementació de l’acció “Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 

I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 1.1.14 de la Refosa 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 de data 16 de juny 
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010, és el President 
de la Diputació l’òrgan competent per a l’adopció d’aquesta resolució.  
 

En virtut de l’establert, es proposa l’adopció de la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Autoritzar i disposar, en execució del conveni de col·laboració amb el Govern 
Provincial de Santa Fe del mes de maig de 2009 i la seva primera addenda del mes 
d’agost de 2009, una despesa de quaranta-set mil tres-cents vuitanta-cinc euros amb 
noranta-sis cèntims (47.385,96) €, corresponent al primer pagament intermedi al 
Govern Provincial de Santa Fe, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G10400-
143A1-49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. El 
pagament d’aquest import es tramitarà un cop aprovada la present resolució. 
 
Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera 
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució al Govern Provincial de Santa Fe. 
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16.- Decret de la Presidència de data 21 de desembr e de 2010, que resol 
l’autorització i disposició de la despesa correspon ent al primer pagament 
intermedi a la Municipalitat de San José (Costa Ric a) en el marc del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José 
(Costa Rica) per a la implementació de l’acció “Lot  2: Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS: 
 

En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant 
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions 
(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. En la mateixa 
data, també va signar el Contracte de Subvenció DCI-
ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador d’aquesta, i la sol·licitud del 
primer dels pagaments per import d’un milió dos-cents set mil quatre-cents setanta-sis 
euros amb noranta cèntims (1.207.476,90) €.  
 
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el 
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia 
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  
 
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, sis milions 
(6.000.000) €, es correspon amb el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, 
estimat en vuit milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-un (8.999.931) €. La 
contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 33,33 %, és a 
dir, dos milions nou-cents noranta-nou mil nou-cents trenta-un (2.999.931) €, que 
seran aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la Regió de Toscana. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 17 de setembre 
de 2009 va aprovar el dictamen que proposava l’aprovació del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la Municipalitat de San José (Costa Rica) per a la 
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
El conveni de col·laboració va ser signat en dates 23 de setembre de 2009 per part de 
la Diputació de Barcelona i 29 de setembre de 2009 per part de la Municipalitat de San 
José. 
 
Atès que amb posterioritat a la firma del conveni es va considerar convenient dur a 
terme algunes modificacions al mateix, les parts van signar una primera addenda al 
conveni el mes d’abril de 2010 i en aquests moments està tràmit la signatura d’una 
segona addenda. 
 
El conveni establia una transferència d’un import màxim de 194.000 € a la Municipalitat 
de San José, a realitzar en diversos pagaments, el primer dels quals, de 64.289 €, es 
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va tramitar un cop rebut el conveni de col·laboració signat per ambdues parts i s’havia 
de justificar en el termini del mes següent a la finalització de la primera anualitat de 
vigència del contracte de subvenció, és a dir, el 22 de desembre de 2009.  
 
D’acord amb les previsions del conveni de col·laboració, el primer pagament intermedi 
a la Municipalitat de San José s’ha de realitzar en els 45 dies següents a l’ingrés del 
segon pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea. 
 
Atès que, en data 26 de novembre de 2010, la Diputació de Barcelona ha rebut l’ingrés 
corresponent al segon pagament de prefinançament per part de la Comissió Europea,  
i que la Municipalitat de San José ha justificat adequadament la quantitat de quaranta-
sis mil dos-cents quaranta-vuit euros amb tretze cèntims (46.248,13) € del total de fons 
transferits per la Diputació de Barcelona, escau ara efectuar-li el primer pagament 
intermedi sobre la base de la despesa efectivament realitzada durant el primer període 
d’execució del projecte i la previsió de l’activitat a realitzar en el següent període. En la 
taula següent, es detalla l’import a transferir a la Municipalitat de San José: 
 
Total previsió despesa següents 12 mesos 57.500      € 
Quantitat transferida i no justificada  18.040,87 € 
Total a pagar 39.459,13 € 

 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistos el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió 
Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació 
del Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-
27), regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, i la Clàusula 
Addicional Primera al contracte. 
 

Atès el que estableix el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Municipalitat de San José per a la implementació de l’acció “Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 

I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 1.1.14 de la Refosa 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 de data 16 de juny 
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010, és el President 
de la Diputació l’òrgan competent per a l’adopció d’aquesta resolució.  
 

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-   Autoritzar i disposar, en execució del conveni de col·laboració amb la 
Municipalitat de San José del mes de setembre de 2009, una despesa de trenta-nou 
mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb tretze cèntims (39.459,13) € corresponent al 
primer pagament intermedi a la Municipalitat de San José, amb càrrec a l’aplicació 
G10400-143A1-49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de 
Barcelona. El pagament d’aquest import es tramitarà a l’aprovació de la present 
resolució.  
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Segon.-  Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera 
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Municipalitat de San José. 
 
Servei de Govern Local 
 
17.- Dictamen que proposa l’aprovació dels crèdits màxims associats a les 
accions consistents en ajuts econòmics de la convoc atòria de l’any 2011 per a la 
concertació d’accions de l’àmbit de suport als serv eis i les activitats del Pla de 
concertació i modificació de la convocatòria pel qu e fa a les especialitats de 
justificació de les accions consistents en fons de prestació.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 

La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació d’accions de l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats del Pla de concertació, el Catàleg de suport als serveis 
i a les activitats locals i la modificació del Règim de concertació d’aquest àmbit. 
 

D’una banda, en l’acord cinquè d’aquest dictamen es va disposar que els crèdits 
màxims associats a les accions de suport econòmic previstes en aquesta convocatòria 
es determinarien en un acord posterior que s’elevaria a la primera Junta de Govern de 
l’any 2011, un cop aprovat definitivament el pressupost 2011 de la Diputació. 
 

En aquest sentit, en sessió plenària del 23 de desembre de 2010, s’ha aprovat 
definitivament el Pressupost General de la Diputació de Barcelona, els seus annexes i 
les seves Bases d'Execució per a I'exercici 2011. 
 

De l’altra, per motius d’eficàcia i eficiència en la gestió, es considera oportú modificar 
la convocatòria pel que fa a les especialitats de justificació de les accions consistents 
en fons de prestació, de manera que resulti possible en determinats casos avançar el 
100 per cent de l’ajut atorgat. 
 

Vista la Refosa número 1/2010 (BOPB núm. 149, de 23/6/2010), epígraf 5.1.d), que 
disposa que la Presidència de la Diputació es reserva: elevar a Junta de Govern de la 
Corporació l’aprovació del catàleg de serveis i activitats o instrument de desplegament 
anàleg que comprengui l’oferta conjunta de la Diputació de programes corresponents a 
l’Àmbit de suport als serveis i les activitats, així com la seva regulació i convocatòria. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President, 
eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aplicar a les accions consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de 
l’any 2011 per a la concertació d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats 
del Pla de concertació una quantia total màxima de vint-i-set milions cinc-cents trenta-
set mil cent sis euros amb setanta-un cèntims (27.537.106,71) €, amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries que es detallen a continuació:  



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

26/142 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
11C10 GERÈNCIA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA 
AL GOVERN LOCAL 

Núm. Expedient SIGC 2010/11130 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/11C10/928A0/46280 600.000 € 
Quantia màxima total 600.000 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
31300 GERÈNCIA DE SERVEIS D’HABITATGE, 
URBANISME I ACTIVITATS 

Núm. Expedient SIGC 2010/11113 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/31300/153A0/46280 362.400 € 
Quantia màxima total 362.400 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 41100 GERÈNCIA DE SERVEIS D’ESPORTS 
Núm. Expedient SIGC 2010/11083 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/41100/341A0/46280 
G/41100/341A0/46281 

2.175.500 € 

Quantia màxima total 2.175.500 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 51101 SERVEI DE SALUT PÚBLICA 
Núm. Expedient SIGC 2010/11078 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/51101/313A0/46280 
G/51101/313A0/46380 
G/51101/313A0/46580 

2.505.000 € 

Quantia màxima total 2.505.000 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
51102 SERVEI DE SUPORT A LES POLÍTIQUES 
DE CONSUM 

Núm. Expedient SIGC 2010/11079 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/51102/493A0/46280 700.000 € 
Quantia màxima total 700.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 61101 SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL 
Núm. Expedient SIGC 2010/9869 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/61101/231A1/46280 
G/61101/231A1/46380 
G/61101/231A1/46580 
G/61101/231A1/46780 

499.995 € 

G/61101/231A2/46280 900.000 € 
Quantia màxima total 1.399.995 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
71101 OFICINA D’ESTUDIS I RECURSOS 
CULTURALS 

Núm. Expedient SIGC 2010/11157 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/71101/334A1/46280 1.914.650 € 
Quantia màxima total 1.914.650 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 71102 OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL 
Núm. Expedient SIGC 2010/11140 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/71102/333A0/46280 450.000 € 
Quantia màxima total 450.000 € 
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CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 71103 OFICINA DE DIFUSIÓ ARTÍSTICA 
Núm. Expedient SIGC 2010/11214 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/71103/335A0/46280 
G/71103/335A0/46780 
G/71103/335A0/46980 

450.000 € 

Quantia màxima total 450.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 81100 GERÈNCIA DE SERVEIS D’EDUCACIÓ 
Núm. Expedient SIGC 2010/11237 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/81100/323A0/46280 
G/81100/323A0/46380 
G/81100/323A0/46580 
G/81100/323A0/46680 
G/81100/323A0/46780 
G/81100/323A0/46880 

 
1.935.167,71 € 
 
 

Quantia màxima total 1.935.167,71 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
B1100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE MEDI 
AMBIENT 

Núm. Expedient SIGC 2010/11121 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/B1100/172B0/46280 120.000 € 
Núm. Expedient SIGC 2010/11122 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/B1100/172B1/46280 100.000 € 
Núm. Expedient SIGC 2010/11123 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/B1100/172B2/46280 100.000 € 
Quantia màxima total 320.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC C1101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL 
Núm. Expedient SIGC 2010/11136 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/C1101/241A0/46280 
G/C1101/241A0/46380 
G/C1101/241A0/46580 
G/C1101/241A0/46780 
G/C1101/241A0/46980 

4.447.704 € 

Quantia màxima total 4.447.704 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
C1102 OFICINA TÈCNICA D’ESTRATÈGIES PER 
AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

Núm. Expedient SIGC 2010/11138 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/C1102/439A0/46280 
G/C1102/439A0/46380 
G/C1102/439A0/46580 
G/C1102/439A0/46780 
G/C1102/439A0/46980 

1.430.680 € 

Quantia màxima total 1.430.680 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC C1103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU 
Núm. Expedient SIGC 2010/11109 
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Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/C1103/433A0/46280 
G/C1103/433A0/46380 
G/C1103/433A0/46580 
G/C1103/433A0/46780 
G/C1103/433A0/46980 

2.320.000 € 
 

Quantia màxima total 2.320.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC C1A00 COMISSIONAT DE TURISME 
Núm. Expedient SIGC 2010/11081 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/C1A00/432A0/46280 
G/C1A00/432A0/46580 
G/C1A00/432A0/46780 
G/C1A00/432A0/46980 

343.000 € 

G/C1A00/432A0/48980     2.000 € 
Quantia màxima total 345.000 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
D1101 OFICINA DE PROMOCIÓ DE POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT DONA-HOME 

Núm. Expedient SIGC 2010/11197 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/D1101/232A1/46280 
G/D1101/232A1/46380 
G/D1101/232A1/46580 
G/D1101/232A1/46780 
G/D1101/232A1/46880 

1.105.000 € 

Quantia màxima total 1.105.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC D1102 OFICINA DEL PLA JOVE 
Núm. Expedient SIGC 2010/11134 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/D1102/339A1/46280 1.358.000 € 
Quantia màxima total 1.358.000 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
D1103 SERVEI DE POLÍTIQUES DE DIVERSITAT I 
CIUTADANIA 

Núm. Expedient SIGC 2010/11215 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/D1103/232A4/46280 750.000 € 
Quantia màxima total 750.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC D1104 OFICINA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Núm. Expedient SIGC 2010/11193 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/D1104/924A0/46280 623.000 € 
Quantia màxima total 623.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC E1100 GERÈNCIA DE SERVEIS DE COMERÇ 
Núm. Expedient SIGC 2010/11075 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/E1100/431A0/46280 
G/E1100/431A0/46380 
G/E1100/431A0/46580 
G/E1100/431A0/46780 
G/E1100/431A0/46880 
G/E1100/431A0/46980 

1.906.010 € 

Quantia màxima total 1.906.010 € 
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CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
10400 DIRECCIÓ DE RELACIONS 
INTERNACIONALS 

Núm. Expedient SIGC 2010/11283 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/10400/143A0/46280 
G/10400/143A0/46580 

439.000 € 

Quantia màxima total 439.000 € 
 
Segon.- Aprovar la modificació dels apartats 2 i 3 de l’article 26 de la convocatòria de 
l’any 2011 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats locals, en el sentit que es 
reprodueix a continuació: 
 
On diu: 
Article 26. Accions consistents en fons de prestaci ó - especialitats de justificació 
1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
2. De conformitat amb la naturalesa d’aquestes accions, orientades a finançar serveis 

bàsics, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals, 
es pagarà, alternativament, l’equivalent a 500 € o el 20 per cent de l’import de l’ajut 
contra presentació de l’acceptació. Aquest pagament es farà “a justificar”, i la seva 
justificació s’efectuarà conjuntament amb la corresponent al pagament 
immediatament posterior. 

3. La diferència entre el primer lliurament a què es refereix el punt anterior i l’import 
total de l’ajut es pagarà contra presentació de la justificació de l’activitat objecte 
d’ajut. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari 
presenti el model normalitzat de justificació de les despeses que s’aprovi en el 
moment de la resolució. 

4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran d’estar 
datades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2012 i es referiran, en tot 
cas, a actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2011.  

5. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% del 
seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a 
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 
materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens 
beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent necessari 
retornar la documentació de justificació original. 

7. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts no 
acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran durant l’any 2011 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat respecte 
el concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 15 de juliol de 2011 i que 
el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per 
cent del fons. La data màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports 
sobrants serà la de la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes 
de novembre de l’any 2011. 
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Ha de dir: 
 
Article 26. Accions consistents en fons de prestaci ó - especialitats de justificació 
1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
2. De conformitat amb la naturalesa d’aquestes accions, orientades a finançar serveis 

bàsics, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals, 
es pagarà el 20 per cent de l’import de l’ajut contra presentació de l’acceptació, 
però mai per un import inferior a 500 € . Aquest pagament es farà “a justificar”. 

3. La diferència existent, si n’hi ha,  entre el primer lliurament a què es refereix el 
punt anterior i l’import total de l’ajut es pagarà contra presentació de la justificació 
de l’activitat objecte d’ajut. Per justificar l’activitat objecte d’ajut , caldrà que l’ens 
beneficiari presenti el model normalitzat de justificació de les despeses que s’aprovi 
en el moment de la resolució. 

4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran d’estar 
datades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2012 i es referiran, en tot 
cas, a actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2011.  

5. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% del 
seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a 
l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la 
baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 
materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens 
beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent necessari 
retornar la documentació de justificació original. 

7. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts no 
acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran durant l’any 2011 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat respecte 
el concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 15 de juliol de 2011 i que 
el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per 
cent del fons. La data màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports 
sobrants serà la de la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes 
de novembre de l’any 2011. 

 

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu 
Electrònica de la Diputació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una pròrrog a general del termini de 
justificació  de les actuacions objecte d’ajuts eco nòmics atorgats en el marc de 
la convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del 
Pla de Concertació i desestimació de les sol·licitu ds de pròrroga del termini 
màxim d’execució.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 15 d’abril de 2010, va aprovar el 
dictamen de resolució de la convocatòria de concessió dels ajuts econòmics en el 
marc de la convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats 
del Pla de Concertació. 
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D’acord amb els articles 4.3 i 5.1.1 de les bases d’aquesta convocatòria, l’execució de 
les actuacions en raó de les quals es van atorgar els ajuts s’havia de produir en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2010, a excepció 
de les declarades plurianuals, i la justificació s’havia de produir com a màxim el 31 de 
març de 2011. 
 
Pel que fa a la justificació de les actuacions, és voluntat de la Diputació ampliar el 
termini màxim per tal de facilitar la confecció i tramesa de la documentació de 
justificació i fer efectiu el pagament dels ajuts. 

 
D’altra banda, diversos ens locals beneficiaris d’ajuts han sol·licitat una pròrroga del 
termini màxim d’execució de les actuacions. 
 
Atès que, segons l’article 4.2 de les esmentades bases, no s’admeten canvis en el 
termini màxim d’execució de les actuacions objecte d’ajut, s’ha de procedir a 
desestimar les sol·licituds de pròrroga presentades. 
 
Vista la Refosa núm.1/2010, epígraf 5.1.d, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

 ACORDS 
 
Primer.- Prorrogar amb caràcter general el termini de justificació de les actuacions 
objecte d’ajuts atorgats per la Junta de Govern de 15 d’abril de 2010, en el marc de la 
convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
Concertació, en els termes següents: 
 
A. Ajuts anuals que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 

2010 i el 31 de desembre de 2010 
 

� Termini màxim de justificació: 30 de juny de 2011 
 
B. Ajuts que s’han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 

31 de desembre de  2011 
 

� Termini de justificació parcial: 30 de juny de 2011 
� Termini de justificació final: 31 de març de 2012 

 
Segon.-  Declarar la impossibilitat de prorrogar el termini màxim d’execució de les 
actuacions objecte d’ajuts econòmics atorgats per la Junta de Govern de 15 d’abril de 
2010, en el marc de la convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de Concertació. 
 
Tercer.-  Desestimar les sol·licituds de pròrroga del termini màxim d’execució de les 
actuacions objecte d’ajuts econòmics atorgats per la Junta de Govern de 15 d’abril de 
2010, en el marc de la convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de Concertació, que es relacionen a continuació:  
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Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ  Actuació Aportació de la 
Diputació 

Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat Ajuntament d'Argentona XXXXXXXXX 10/Y/63197 Projecte de prevenció de residus. Seguiment implantació la taxa 

justa 6.000 

Oficina Tècnica de 
Sensibilització, Participació i 
Divulgació Ambiental 

Ajuntament d'Argentona XXXXXXXXX 10/Y/63111 Campanya per la implantació de la recollida selectiva d'oli domèstic 2.400 

Oficina Patrimoni Cultural Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/64527 Exposició temporal "La Coloma al cor": 150 anys de cant coral a 

Esplugues 4.500 

Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat Ajuntament d'Igualada XXXXXXXXX 10/Y/63182 Reducció d'emissions de GEH 8.000 

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

Ajuntament de Caldes d'Estrac XXXXXXXXX 10/Y/62139 Disseny i fabricació de bosses reciclables pel mercat municipal de 
Caldes d'Estrac 

500 

Servei de Comerç Urbà Ajuntament de Caldes d'Estrac XXXXXXXXX 10/Y/62204 Projecte de desenvolupament i comerç a les Tres Viles 1.000 
Servei de Comerç Urbà Ajuntament de Corbera de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62170 Identificació i difusió del comerç artesà de Corbera de Llobregat 1.000 

Servei de Comerç Urbà Ajuntament de Corbera de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62256 Pla de dinamització comercial del nucli històric de Corbera de 
Llobregat 9.000 

Servei de Comerç Urbà Ajuntament de Corbera de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62322 Consolidació d'un centre comercial urbà 2.000 
Oficina Tècnica d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

Ajuntament de Corbera de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/63028 Proposta executiva de neteja i restauració de la riera de Corbera en 
un tram paral·lel a Pas de Barca 

6.000 

Delegació de Turisme Ajuntament de Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/63754 Mapa de presentació d'activitats 2.000 
Servei de Mercat de Treball Ajuntament de Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62678 Canalització d'usuaris 16.526,17 
Servei de Mercat de Treball Ajuntament de Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62679 Club de la feina 16.527 
Servei de Mercat de Treball Ajuntament de Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62680 Prospecció d'empreses 16.527 
Servei de Mercat de Treball Ajuntament de Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62681 Tutorització de alumnes 16.527 
Servei de Mercat de Treball Ajuntament de Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 10/Y/62500 Integració sociolaboral de persones amb malaltia mental 42.000 
OFICINA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA AJUNTAMENT DE CUBELLES XXXXXXXXX 10/Y/61374 Acompanyament comunicatiu per al procés participatiu de l'Agenda 

Local pels Drets Humans 9.000 

Oficina Tècnica de Canvi 
Climàtic i Sostenibilitat Ajuntament de La Garriga XXXXXXXXX 10/Y/63179 Eliminació dels sistemes de mesures del consum d'aigua mitjançant 

aforadors 4.000 

Oficina Tècnica de 
Sensibilització , Participació i 
Divulgació Ambiental 

Ajuntament de Les Masies de Roda XXXXXXXXX 10/Y/63087 Campanya de recollida de la matèria orgànica del municipi 1.500 

Oficina de Patrimoni Cultural Ajuntament de Molins de Rei XXXXXXXXX 10/Y/64480 Activitats de difusió de l'edició del llibre "Una vila per un riu. Molins 
de  Rei segles XVI-XIX" 

1.400 

Servei de Comerç Urbà Ajuntament de Montesquiu XXXXXXXXX 10/Y/62184 Projecte de desenvolupament comercial de Montesquiu 4.500 
Oficina de Projectes 
Transversals i Suport a la 
Gestió 

Ajuntament de Navàs XXXXXXXXX 10/Y/64715 Implementació programa de gestió d'expedients amb accés a 
consulta tràmits pel web 13.453,30 

SERVEI DE SALUT 
PÚBLICA Ajuntament de Parets del Vallès XXXXXXXXX 10/Y/63898 Activitats relacionades amb els animals de companyia (gossos i 

gats) 1.150 
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Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ  Actuació Aportació de la 
Diputació 

Oficina Tècnica d'Avaluació i 
Gestió Ambiental Ajuntament de Sallent XXXXXXXXX 10/Y/63044 Creació d'un parc infantil natural al Passeig del riu situat al marge 

dret del riu Llobregat 6.000 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines XXXXXXXXX 10/Y/61010 Projecte aprenentatge servei. 

Guia de masies i edificis singulars de Sant Feliu 2.778,42 

Servei de Mercat de Treball Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines XXXXXXXXX 10/Y/62795 Club de feina 6.500 

Oficina Tècnica d'Avaluació i 
Gestió Ambiental 

Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada 

XXXXXXXXX 10/Y/63048 Restauració de la llera del riu Cardener i creació d'hortes urbanes 8.000 

Servei de Salut Pública Ajuntament de Sant Joan de 
Vilatorrada XXXXXXXXX 10Y63926 Activitats relacionades amb els animals de companyia (gossos i 

gats) 1.000 

Oficina Tècnica d'Avaluació i 
Gestió Ambiental Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia XXXXXXXXX 10/Y/63040 Recuperació de la vegetació de ribera d'un tram del riu Bitlles dins el 

marc del Compromís Bitlles-Anoia 3.480 

Oficina de Patrimoni Cultural Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet XXXXXXXXX 10/Y/64561 Projecte museogràfic del Museu Torre Balldovina 23.000 

Servei de Comerç Urbà Ajuntament de Sentmenat XXXXXXXXX 10/Y/62246 Implantació del projecte de desenvolupament i comerç de 
Sentmenat 

9.000 

SERVEI DE TEIXIT 
PRODUCTIU AJUNTAMENT DE SITGES XXXXXXXXX 10/Y/61773 SITGES XARXA D'EMPRESES 31.536 

Delegació de Turisme Ajuntament de Tavèrnoles XXXXXXXXX 10/Y/63806 La creació de rutes de senderisme i BTT a Tavèrnoles 1.000 
Oficina de Participació 
Ciutadana Ajuntament de Tavèrnoles XXXXXXXXX 10/Y/61341 Participació ciutadana per a l'embelliment del nucli antic de 

Tavèrnoles 2.779 

Oficina Tècnica d'Avaluació i 
Gestió Ambiental Ajuntament de Torrelavit XXXXXXXXX 10/Y/63071 Avaluació i gestió ambiental dels sistemes hídrics i atmosfèrics 4.000 

Oficina d'Estudis i Recursos 
Culturals 

AJUNTAMENT DE  VILANOVA DE 
SAU XXXXXXXXX 10/Y/61496 Recuperació del Patrimoni Cultural Oral de Vilanova de Sau 2.800 

Oficina de Patrimoni Cultural Ajuntament del Masnou XXXXXXXXX 10/Y/64564 Adequació d'un espai expositiu: fons d'art del Museu Municipal de 
Nàutica del Masnou 

15.000 

Oficina de Patrimoni Cultural Ajuntament dels Hostalets de 
Pierola XXXXXXXXX 10/Y/64589 Redacció del projecte museogràfic del Centre Paleontològic dels 

Hostalets de Pierola 15.000 

Servei d'Acció Social Ajuntament dels Prats de Rei 
 XXXXXXXXX 10Y66044 Treballem amb famílies 2.080 

Oficina d'Estudis i Recursos 
Culturals 

CONSELL COMARCAL DEL BAIX 
LLOBREGAT XXXXXXXXX 10/Y/61560 Foment de la creació literària de les dones del Baix Llobregat 3.300 

Delegació de Turisme Consorci de Turisme del Garraf XXXXXXXXX 10/Y/63610 Campanya de comunicació i promoció dels paquets turístics del 
Garraf estiu 2010" 

3.000 

Oficina Tècnica d'Estratègies 
per al Desenvolupament 
Econòmic 

CONSORCI PER A  LA PROMOCIÓ 
DE MUNICIPIS DEL MOIANÈS XXXXXXXXX 10/Y/62445 Implantació del Pla d'Acció Territorial del Moianès 08-11 (PAT 08-

11): Seguiment i avaluació. 17.734,58 
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Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ  Actuació Aportació de la 
Diputació 

Oficina Tècnica d'Estratègies 
per al Desenvolupament 
Econòmic 

CONSORCI PER A  LA PROMOCIÓ 
DE MUNICIPIS DEL MOIANÈS XXXXXXXXX 10/Y/62377 Estudi quantificació dels centres i llocs de treball del Moianès: 

Diagnosi, anàlisi i pla d'acció. 12.947,94 

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

Consorci per a la Promoció  de 
Municipis del Moianés XXXXXXXXX 10/Y/62041 Organització de la 10ena edició de fira MOIANÈS TURISME I 

LLEURE 2010 2.000 

Oficina de Mercats i Fires 
Locals 

Consorci per a la Promoció  de 
Municipis del Moianés XXXXXXXXX 10/Y/61918 De l'hort a la plaça - 2a fase (2a prioritat) 2.500 

Servei de Comerç Urbà Consorci per a la Promoció  de 
Municipis del Moianés XXXXXXXXX 10/Y/62216 Moianès Comercial 9.600 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès 

XXXXXXXXX 10/Y/60816 Projecte EDU MOIANÈS: 
Ajuts per la funció educativa de les famílies 

2.814,10 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/61169 Projecte EDU MOIANÈS (0-12 anys) 9.380,34 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/61158 Forma't per treballar 6.253,56 

Gerència de Serveis 
d'Educació 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/61126 Projecte EDU MOIANÈS - Suport als projectes de l'IES Moianès 9.500 

OFICINA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA 

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ 
DE MUNICIPIS DEL MOIANÈS XXXXXXXXX 10/Y/61358 Consell del Moianès 2010. Fòrums participatius 6.839 

Oficina de Projectes 
Transversals i Suport a la 
Gestió 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/64681 Connecta’t a l'administració 3.091,74 

Oficina de Promoció de 
Polítiques d'Igualtat Dona-
Home 

Consorci per a la Promoció de 
municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/60709 Punt d'informació Dona i Programa de Dinamització Entitats de 

Dones del Moianès 2.251,49 

Oficina de Promoció i Gestió 
d'Habitatge 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/63251 Ampliació dels serveis de l'OLH del Moianès 1.500 

Servei d'Acció Social CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ 
DE MUNICIPIS DEL MOIANÈS XXXXXXXXX 10Y65780 Execució del Pla de Drogodependències del Moianès- Pla d'acció 

2010 3.075 

Servei de Mercat de Treball Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès 

XXXXXXXXX 10/Y/62750 Som-hi! Eines per la millora de l'ocupabilitat 2010 13.223,43 

SERVEI DE TEIXIT 
PRODUCTIU 

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ 
DE MUNICIPIS DEL MOIANÈS XXXXXXXXX 10/Y/61804 EMPRÈN EL TEIXIT EMPRESARIAL DEL MOIANÈS: CREA, 

CONSOLIDA, SENSIBILITZA I FORMA'T.2010 28.774,90 

SERVEI DE TEIXIT 
PRODUCTIU 

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ 
DE MUNICIPIS DEL MOIANÈS XXXXXXXXX 10/Y/61722 EL MOIANÈS VE DE GUST - PRODUCTES DE LA TERRA 20.151,16 

Servei de Mercat de Treball Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/62479 Qualifica't al Moianès. Millora de l'ocupabilitat dels treballadors del 

sector serveis a les persones 2010 5.853,34 

Delegació de Turisme Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès 

XXXXXXXXX 10/Y/63639 Edició material gràfic de difusió 1.500 
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Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ  Actuació Aportació de la 
Diputació 

Delegació de Turisme Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/63689 Formació específica Fòrum El Moianès ve de gust 1.000 

Oficina de Difusió Artística Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/62966 Cicle d'actuacions a l'Ecomuseu del Moianès 1.000 

Oficina Tècnica d'Estratègies 
per al Desenvolupament 
Econòmic 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/62370 Gestió Tècnica del Pacte territorial i òrgans de gestió i de 

planificació i treball en xarxa 2010 19.386,51 

Oficina Tècnica d'Estratègies 
per al Desenvolupament 
Econòmic 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/62430 Observatori Estratègic del Moianès 2010 12.896,82 

Servei de Polítiques de 
Diversitat i Ciutadania 

Consorci per a la Promoció de 
Municipis del Moianès XXXXXXXXX 10/Y/61242 Pla de Convivència i d'Acollida del Moianès - El Moianès t'acull 3.115,65 

Delegació de Turisme Consorci per a la promoció turística 
de la Vall de Sau - Collsacabra 

XXXXXXXXX 10/Y/63872 Edició Catàleg de productes turístics de la Vall de Sau Collsacabra 1.000 

Servei de Comerç Urbà Institut Municipal de Promoció 
Econòmica de Mataró XXXXXXXXX 10/Y/62148 Observatori Comercial de Mataró 6.000 
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Quart.- Notificar aquests acords als ens afectats. 
 
19.- Dictamen que proposa la modificació dels conve nis pels quals es van 
formalitzar ajuts amb els Ajuntaments  de Sant Boi de Llobregat i de Sant Adrià 
de Besòs, en el marc de la convocatòria de l’any 20 09 de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats del Pla de concertació.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Per decret de la Presidència de la Diputació de 12/3/2009, es van aprovar les bases 
reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics del programa de suport 
a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament per a l’any 2009, en el marc 
del Catàleg de serveis i activitats 2009 del Pla de concertació, i es va obrir la 
convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts. 
 
Les resolucions de l’esmentada convocatòria es van produir per acords de Junta de 
Govern de 9/7/2009 i de 17/9/2009, i en aquests es van incloure els següents ajuts: 
 

Ens 
beneficiari Codi xbmq Actuació Import € Data 

d’aprovació  
Termini 

d’execució 
Termini de 
justificació 

Aj. Sant Boi 
de Llobregat 09/Y/52369 

Impuls al 
centre de joves 

del Barri de 
Pogolotti de 
Marianao. 

Cuba 

11.500 9/7/2009 
1/10/2009 

a 
31/10/2010 

Abans de 
31/1/2011 

Aj. Sant 
Adrià de 
Besòs 

09/Y/58280 

Millora de les 
condicions de 
la xarxa viària 

dels 
assentaments 

Humans 
d’Ancón. Perú 

20.000 17/9/2009 1/7/09 a 
31/6/10 

Abans de 
30/9/2010 

 
Aquests ajuts es van formalitzar mitjançant conveni, el model del qual va ser aprovat 
també per acord de Junta de Govern de 9/7/2009. El conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Boi de Llobregat es va signar el 23/11/2009 i el conveni amb l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs es va signar el 29/11/2009. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha sol·licitat pròrroga del termini màxim 
d’execució de l’actuació fins el 31/8/2011, que ha justificat fent referència a 
l’endarreriment del projecte a causa dels procediments administratius que regeixen les 
col·laboracions i l’aprovació de projectes a Cuba, i dels quals no en tenia coneixement. 
 
Vist que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha sol·licitat pròrroga del termini màxim 
d’execució de l’actuació fins el 28/2/2011, que ha justificat fent referència a 
l’endarreriment de part del projecte a causa dels canvis en l’acaldia d’Ancón (Perú). 
 
Considerant la necessitat, degudament motivada, d’ampliar els terminis d’execució i 
justificació de les actuacions objecte dels ajuts concedits, que la causa de 
l’endarreriment en la seva execució no els és imputable i que les sol·licituds compten 
amb la conformitat del centre gestor, és voluntat de la Diputació ampliar-los, per tal 
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que l’actuació es pugui realitzar efectivament; per la qual cosa cal procedir a modificar 
la clàusula 5a. dels convenis reguladors de les actuacions, en què s’estableix els seus 
terminis de vigència i els períodes d’execució i justificació. 
 
Vista la Refosa núm.1/2010, epígraf 5.1.d, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President, 
eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la modificació del conveni 09/Y/52369 amb l’Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat, el text de la qual es transcriu a continuació, a l’efecte d’ampliar el seu 
termini de vigència i els períodes d’execució i justificació, d’acord amb la sol·licitud 
degudament motivada de l’ens beneficiari i a instància de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Diputació, centre gestor d’aquest ajut: 
 

“ ANNEX AL CONVENI ESPECÍFIC  
 

Dades identificatives 
Codi XBMQ: 09/Y/52369 
Ens: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
NIF: XXXXXXXXX 
Programa Programes o projectes de cooperació al desenvolupam ent (A) 
Actuació: Impuls al Centre de Joves del Barri de Pogolotti de  Marianao. Cuba 
Import 11.500 € 
Centre Gestor Direcció de Relacions Internacionals 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit/da per/per la 
secretari/ària delegat/ada, <nom i cognoms>. 
 
AJUNTAMENT <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i cognoms>, 
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Per decret de la Presidència de la Diputació de 12/3/2009, es van aprovar les bases 

reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics del programa de 
suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament per a l’any 2009, en 
el marc del Catàleg de serveis i activitats 2009 del Pla de concertació, i es va obrir la 
convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts. 

II. Les resolucions de l’esmentada convocatòria es van produir per acords de Junta de 
Govern de 9/7/2009 i de 17/9/2009, i en aquests es va incloure l’ajut 09/Y/52369 a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, per a l’actuació “Impuls al centre de joves del 
Barri de Pogolotti de Marianao. Cuba”, per import de 11.500 €. 

III. Aquest ajut es va formalitzar mitjançant conveni, que es va signar el 23/11/2009. 
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IV. Vist que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha sol·licitat pròrroga del termini 
màxim d’execució de l’actuació fins el 31/8/2011, que ha justificat fent referència a 
l’endarreriment del projecte a causa dels procediments administratius que regeixen 
les col·laboracions i l’aprovació de projectes a Cuba, i dels quals no en tenia 
coneixement. 

V. Considerant la necessitat, degudament motivada, d’ampliar els terminis d’execució i 
justificació de l’actuació objecte de l’ajut concedit, que la causa de l’endarreriment en 
la seva execució no els és imputable i que la sol·licitud compta amb la conformitat del 
centre gestor, és voluntat de la Diputació ampliar-los, per tal que l’actuació es pugui 
realitzar efectivament; per la qual cosa cal procedir a modificar la clàusula 5a. del 
conveni regulador de l’actuació, en què s’estableix el seu termini de vigència i els 
períodes d’execució i justificació. 

VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen la següent modificació del conveni esmentat, la qual 
s’adjuntarà com annex del conveni. 

 
PACTES 

 
5. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PERÍODES D’EXECUCIÓ I JUS TIFICACIÓ 
5.1. La vigència del conveni s’estendrà des de la seva signatura per les parts fins a la 

justificació total de les despeses hagudes amb les aportacions de la Diputació de 
Barcelona; és a dir, fins el 30 de novembre de 2011. 

5.2. El període d’execució de l’activitat subvencionada s’inicia l’1 d’octubre de 2009 i 
finalitza el 31 d’agost de 2011. 

5.3. L’Ajuntament justificarà les despeses corresponents al projecte subvencionat en el 
termini dels tres mesos següents a la finalització del període d’execució; és a dir, 
abans del 30 de novembre de 2011. 

5.4. En cas que l’Ajuntament necessiti terminis d’execució i/o justificació diferents dels 
establerts anteriorment, la Diputació de Barcelona, a través de resolució expressa, 
podrà prorrogar-los. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Aprovar la modificació del conveni 09/Y/58280 amb l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs, el text de la qual es transcriu a continuació, a l’efecte d’ampliar el seu 
termini de vigència i els períodes d’execució i justificació, d’acord amb la sol·licitud 
degudament motivada de l’ens beneficiari i a instància de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Diputació, centre gestor d’aquest ajut: 
 

“ ANNEX AL CONVENI ESPECÍFIC  
 

Dades identificatives 
Codi XBMQ: 09/Y/58280 
Ens: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 
NIF: XXXXXXXXX 
Programa Programes o projectes de cooperació al desenvolupam ent (A) 

Actuació: Millora de les condicions de la xarxa viària dels a ssentaments 
humans d’Ancón. Perú 

Import 20.000 € 
Centre Gestor Direcció de Relacions Internacionals 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit/da per/per la 
secretari/ària delegat/ada, <nom i cognoms>. 
 
AJUNTAMENT <nom>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i cognoms>, 
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Per decret de la Presidència de la Diputació de 12/3/2009, es van aprovar les bases 

reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics del programa de 
suport a les polítiques locals de cooperació al desenvolupament per a l’any 2009, en 
el marc del Catàleg de serveis i activitats 2009 del Pla de concertació, i es va obrir la 
convocatòria pública per a l’atorgament d’ajuts. 

II. Les resolucions de l’esmentada convocatòria es van produir per acords de Junta de 
Govern de 9/7/2009 i de 17/9/2009, i en aquests es va incloure l’ajut 09/Y/58280 a 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, per a l’actuació “Millora de les condicions de la 
xarxa viària dels assentaments humans d’Ancón. Perú”, per import de 20.000 €. 

III. Aquest ajut es va formalitzar mitjançant conveni, que es va signar el 29/11/2009. 
IV. Vist que l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ha sol·licitat pròrroga del termini màxim 

d’execució de l’actuació fins el 28/2/2011, que ha justificat fent referència a 
l’endarreriment de part del projecte a causa dels canvis en l’acaldia d’Ancón (Perú). 

V. Considerant la necessitat, degudament motivada, d’ampliar els terminis d’execució i 
justificació de l’actuació objecte de l’ajut concedit, que la causa de l’endarreriment en 
la seva execució no els és imputable i que la sol·licitud compta amb la conformitat del 
centre gestor, és voluntat de la Diputació ampliar-los, per tal que l’actuació es pugui 
realitzar efectivament; per la qual cosa cal procedir a modificar la clàusula 5a. del 
conveni regulador de l’actuació, en què s’estableix el seu termini de vigència i els 
períodes d’execució i justificació. 

VI. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, subscriuen la següent modificació del conveni esmentat, la qual 
s’adjuntarà com annex del conveni. 

 
PACTES 

 
5. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PERÍODES D’EXECUCIÓ I JUS TIFICACIÓ 
5.1. La vigència del conveni s’estendrà des de la seva signatura per les parts fins a la 

justificació total de les despeses hagudes amb les aportacions de la Diputació de 
Barcelona; és a dir, fins el 31 de maig de 2011. 

5.2. El període d’execució de l’activitat subvencionada s’inicia l’1 de juliol de 2009 i 
finalitza el 28 de febrer de 2011. 

5.3. L’Ajuntament justificarà les despeses corresponents al projecte subvencionat en el 
termini dels tres mesos següents a la finalització del període d’execució; és a dir, 
abans del 31 de maig de 2011. 

5.4. En cas que l’Ajuntament necessiti terminis d’execució i/o justificació diferents dels 
establerts anteriorment, la Diputació de Barcelona, a través de resolució expressa, 
podrà prorrogar-los. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 
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Tercer.- Disposar que els convenis modificats en els acords primer i segon es 
mantenen vigents es tot allò que no s’hagi vist afectat per l’esmentada modificació. 
 
Quart.- Notificar aquest acords als ajuntaments afectats. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
20.- Informe de Seguiment del pressupost per progra mes del 3r. trimestre de 
l’any 2010.-  La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 2010. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una addenda al co nveni d’1 de desembre de 
2010 signat amb la Federación de Entidades Peruanas  en Cataluña (FEPERCAT), 
de cessió d’ús de la botiga 1a. de l’edifici del ca rrer Villarroel, número 8, de 
Barcelona.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària de la botiga 1a de l’immoble del 
carrer Villarroel, número 8, de Barcelona, amb una superfície útil en planta baixa de 
105,70 m2, que consta a més de terrassa posterior, i que forma part de l’immoble que 
figura inscrit a l’Inventari de Béns amb la naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb 
els codis d’actiu F000006 a nivell de terreny i F000861 a nivell d’edifici. 
 
Vist que la Junta de Govern de data 30 de setembre de 2010 va aprovar el conveni de 
cessió de l’ús de l’esmentat espai a favor de la Federación de Entidades Peruanas en 
Cataluña (en endavant FEPERCAT), conveni que es va signar amb data 1 de 
desembre de 2010. 
 
Vist que el pacte quart del conveni preveu que durant la realització de les obres 
d’adequació del local que ha de realitzar FEPERCAT es produirà una carència en el 
pagament de l’import fixat, que serà com a màxim de 3 mesos. 
 
Vist que l’entitat FEPERCAT s’ha dirigit a la Diputació de Barcelona sol·licitant que el 
període de carència previst sigui prorrogat de 3 a 6 mesos, per tal de facilitar els 
treballs que realitza. 
 
Vist l’informe Tècnic de la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial de data 20 de 
desembre de 2010, que estableix un període de sis mesos com a termini raonable per 
a l’execució de les obres que ha de realitzar l’entitat FEPERCAT. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 20 i 21 de desembre de 2010, respectivament. 
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Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix 
a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de 
suport i col·laboració amb diverses entitats per a la consecució de finalitats d’interès 
comú, a fi de contribuir a les activitats adreçades al conjunt dels ciutadans. 
 
Atès que, a fi de contribuir a la finalitat social que l’entitat FEPERCAT porta a terme, és 
voluntat de la Diputació de Barcelona atendre la seva petició, mitjançant l’aprovació 
d’una addenda al conveni d’1 de desembre de 2010, de cessió de l’ús a aquesta entitat 
de la botiga 1a. de l’edifici del carrer Villarroel, número 8, de Barcelona. 
 
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Atès el què disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
respecta als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 
 
Atès el què disposen l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
ens locals, que admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de 
béns patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin 
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 
 
Atès el que disposa l’apartat 2.1.1.1 de 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 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar una addenda al conveni d’1 de desembre de 2010, signat amb la 
Federación de Entidades Peruanas en Cataluña (FEPERCAT), de cessió de l’ús de la 
botiga 1a. de l’edifici del carrer Villarroel, número 8, de Barcelona, d’acord amb el text 
que es transcriu a continuació: 
 

 “A D D E N D A 
 

Al conveni signat amb data 1 de desembre de 2010 amb la Federación de Entidades 
Peruanas en Cataluña (FEPERCAT), de cessió d’ús de la botiga 1a. de l’edifici del carrer 
Villarroel, número 8, de Barcelona. 
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R E U N I T S: 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà, President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos 
Interns de la Diputació de Barcelona, actuant en nom i representació d’aquesta, d’acord amb 
el que estableix la Refosa 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, i facultat per aquest acte en virtut de punt 4.4.3 b) de la mateixa, a l’haver-se 
aprovat el text de la present addenda per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data ---, assistit de la Sra. Júlia Fajardo García, Secretària delegada en l’àmbit 
de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010, publicat al BOPB 
núm. 77, de data 31 de març de 2010. 
  
I d’altra part, el Sr. Luís Alvarado Flores, President de la Federación de Entidades Peruanas 
en Cataluña (FEPERCAT), actuant en nom i representació d’aquesta. 
 
Ambdues parts acorden aprovar una addenda al conveni signat amb data 1 de desembre de 
2010, de cessió d’ús de la botiga 1a. de l’edifici situat al carrer Villarroel, número 8, de 
Barcelona, d’acord amb el següent 
 
C O N T I N G U T: 

 
El pacte quart de l’esmentat conveni, la redacció del qual és 
 
“Quart: Contraprestació econòmica.  
 
L’entitat FEPERCAT, com a contraprestació per la utilització dels espais descrits al pacte 
primer, abonarà a la Diputació de Barcelona l’import mensual de vuit-cents noranta-sis 
(896)€ , juntament amb els imports resultants dels conceptes de serveis i subministraments, 
d’IBI, i d’altres que es puguin derivar i que resultin repercutibles, apart IVA. 
 
El pagament d’aquest import s’acomodarà cada any a la variació percentual experimentada 
per l’IPC que fixi l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Durant la realització de les obres d’adequació del local, que s’indiquen en el pacte desè, es 
produirà una carència en el pagament de l’import fixat, sense que, en cap cas, aquest 
període de carència pugui ser superior a 3 mesos des de la signatura del conveni”,  
 
resta redactat de la següent manera: 
 
“Quart: Contraprestació econòmica.  
 
L’entitat FEPERCAT, com a contraprestació per la utilització dels espais descrits al pacte 
primer, abonarà a la Diputació de Barcelona l’import mensual de vuit-cents noranta-sis 
(896)€, juntament amb els imports resultants dels conceptes de serveis i subministraments, 
d’IBI, i d’altres que es puguin derivar i que resultin repercutibles, apart IVA. 
 
El pagament d’aquest import s’acomodarà cada any a la variació percentual experimentada 
per l’IPC que fixi l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
Durant la realització de les obres d’adequació del local, que s’indiquen en el pacte desè, es 
produirà una carència en el pagament de l’import fixat, sense que, en cap cas, aquest 
període de carència pugui ser superior a 6 mesos des de la signatura del conveni”.  

 
Segon.-  Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
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22.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de bé ns mobles, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables,  donar-los de baixa de 
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diferents entitats i Ajuntaments.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

Amb motiu de l’escrit de data 6 de juliol de 2010 enviat a aquesta Oficina des de la 
Subdirecció de Logística, Oficina de Gestió Interna d’aquesta Corporació, s’inicia la 
tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns mobles 
per haver quedat obsolets. 
 

Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 29 de 
novembre de 2010, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la 
Secretària general i la Interventora general, segons disposa l’art. 13, punt 2 del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 

Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament  de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu 
grau d’obsolescència. 
 

Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats 
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en 
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris 
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple 
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996). 
 

Vist el punt 2.1.1.3 de la Refosa 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, segons el qual la cessió gratuïta de béns mobles no 
utilitzables a d’altres administracions públiques o a entitats privades sense ànim de 
lucre, és competència de la Junta de Govern.  
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i 
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables 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).  
 

Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”. 
 

Tercer.-  Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a les entitats que tot seguit 
es relacionen, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que 
s’acompanya, per un valor net de 92.079,89 €. 
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Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les entitats indicades, que haurà de ser notificada a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa  
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZ ACIÓ DEL PASSEIG DE 
CREU” (10/X/69813) de l’Ajuntament de Sant Cugat de l Vallès.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat Urbanització del passeig de la Creu. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 10/X/69813, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
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“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Urbanització del passeig de la Creu 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 303.029  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 303.029  €   € 
Codi XBMQ: 10/X/69813 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, representat per l’alcalde/essa, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació 

de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Urbanització del passeig de la Creu. 

 
III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 
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1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a l’actuació següent: 

 
Actuació a realitzar Urbanització del passeig de la Creu 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

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

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 303.029  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

303.029  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

 
4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
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- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 

 
6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació i senyalització 
7.1  L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com a 

ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, 
cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de 
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació. 

 
7.2.  L’actuació es senyalitzarà d’acord amb les Instruccions de senyalització aprovades 

per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 27 d’abril de 2010 
disponibles a www.diba.cat/concerta. 

 
7.3.  L’ens local haurà d’acreditar, si s’escau, la instal·lació del corresponent cartell 

mitjançant una fotografia que haurà d’enviar al Servei d’Equipaments i Espai Públic. 
 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 
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8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. 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 locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. 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. 

 
13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
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14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 

Segon.- Aprovar una despesa de 303.029 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156/762 de l’exercici 2011 de la Diputació de Barcelona condicionat a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 

Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 

Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 

24.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REURBANI TZACIÓ DEL BARRI LA 
ISLA” (10/X/69441) de l’Ajuntament de Caldes d’Estr ac.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 

En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Caldes d'Estrac s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Reurbanització del barri la isla. 
 

De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 

La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
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Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 10/X/69441, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

 
“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 

 
CONVENI ESPECÍFIC 

 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Caldes d'Estrac 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Reurbanització del barri la isla 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011    66.000 € 
2012  100.000 € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 166.000  €   € 
Codi XBMQ: 10/X/69441 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona, 
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la 
secretària, <nom i cognoms>.  
 
AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC, representat per l’alcalde/essa, <nom i cognoms>, 
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Caldes d'Estrac i la Diputació de 

Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
Reurbanització del barri la isla. 
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III. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de 
<òrgan competent> de data <data>. 

 
IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Caldes d'Estrac i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 

 
1.2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Reurbanització del barri la isla 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Ordenació i gestió del territori 
Política local que es fomenta Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat 

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

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 

Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 

Suport econòmic    66.000  €   
  100.000 € 

2011 
2012 

Aportació de la 
Diputació (total): 

166.000  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 
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4. Justificació de les despeses  
4.1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
4.3. En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
4.5. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
5.2. El pagament efectuat per Diputació serà com a màxim l’establert per a cada anualitat 

a la periodificació de l’aportació de la Diputació de l’apartat primer de la present 
resolució. En cas que l’ens local beneficiari justifiqui despesa per un import superior a 
la periodificació de l’aportació de la Diputació per a aquella anualitat, la diferència es 
traslladarà i pagarà l’anualitat següent. 

 
6. Gestió i aplicació de romanents  
6.1  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 

 
6.2  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. Identificació i senyalització 
7.1  L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com a 

ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, 
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cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de 
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació. 

 
7.2.  L’actuació es senyalitzarà d’acord amb les Instruccions de senyalització aprovades 

per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 27 d’abril de 2010 
disponibles a www.diba.cat/concerta. 

 
7.3.  L’ens local haurà d’acreditar, si s’escau, la instal·lació del corresponent cartell 

mitjançant una fotografia que haurà d’enviar al Servei d’Equipaments i Espai Públic. 
 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 

còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

 
9. Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11. Incompliment 
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució. 
 
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
11.3. 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 locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
 

14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 

Segon.- Aprovar una despesa total de 166.000 € dels quals 66.000 € s’imputaran a 
l’any 2011 i 100.000 € per l’any 2012 amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156/762 de la Diputació de Barcelona condicionat a l’existència de crèdit hàbil 
i suficient. 
 

Tercer.- Declarar la plurianualitat de la despesa.  
 

Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

25.- Dictamen que proposa aprovar la modificació, a  petició del titular, d’una 
autorització d’obres a favor de l’Institut Català d el Sòl, en resolució de 
l’expedient núm. 2009/3090.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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En data 14 de maig de 2009, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
adoptar un acord en virtut del qual es van autoritzar a l’Institut Català del Sòl les obres 
d’urbanització d’una vorera, a la carretera BV-5023, entre els punts quilomètrics 1,056 
al 1,094, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Premià de Dalt 
(Exp. de permisos 2009/3090) que s’havien de dur a terme d’acord amb l’informe emès 
en data 8 d’abril de 2009 pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat del següent tenor literal. 
 
“Vista la documentació presentada i atès el que disposa l’article 167 del Reglament 
General de carreteres de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 
18 de novembre, s’informa favorablement les obres d’urbanització d’una vorera. 
 
Condicions específiques: 
• Es replantejaran les obres amb el zelador de la zona. 
• Es mantindrà l’amplada i totes les característiques físiques de la calçada de la 

carretera. 
• Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

• El encreuament es farà el més curts possible sota la calçada, es a dir en 
perpendicular sempre que sigui possible. Les obres del encreuament es realitzarà 
en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament senyalitzat, i en període de 
mínim trànsit. En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament 
pavimentada amb la capa de rodadura corresponent. La duració de les obres a la 
calçada serà de dos dies com a màxim. La generatriu del tub estarà a una 
profunditat mínima de 1 m. respecte la rasant de la calçada. Els encreuaments de 
la calçada es realitzarà de la forma “D” descrita en el plec de condicions tècniques 
generals per a la instal·lació de conduccions i línies subterrànies . Es col·locarà un 
contratub per a facilitar possibles reparacions futures. De totes formes, atès el fort 
volum de trànsit de la zona, es recomana el encreuament per perforació 
mecànica. No hi hauran tapes a la calçada. 

• Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera. 
• En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 

vigent.  
• Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 

terres o per qualsevol altre motiu. 
• El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap 

element que pugui caure a la carretera. 
• Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera. 
• A la nova vorera de la carretera hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades per l’Ajuntament, i no seran 
perilloses per als vehicles, en particular, bicicletes. El sol·licitant serà responsable 
del seu manteniment i conservació, així com el de la resta d’ embornals i de la 
conducció  de recollida dels mateixos. Entre la vorada i la calçada de la carretera 
anirà rigola blanca de 30*30 *8 centímetres. 

• Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de clavegueram. En 
cas connexió directe a la riera, s’assegurarà de que no es puguin produir danys a 
propietats ni a la carretera. 
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• Es reposarà la capa de aglomerat asfàltic que resti deteriorada per aquestes 
obres. 

• En tota la part d’obra que passi per terrenys de domini públic es considerarà 
l’autorització A PRECARI i, per tant, sense dret a indemnització en el cas que 
tingués que modificar-se per necessitats del servei, segons l’especificat en l’article 
4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona.” 

 
Amb data 29 d’octubre de 2010, ha tingut entrada, al Registre general de la Diputació 
de Barcelona, un nou escrit de l’Institut Català del Sòl en virtut del qual es sol·licita una 
ampliació del permís abans esmentat per tal d’incloure-hi les obres de desviament d’un 
col·lector d’aigües residuals detectat en l’execució de les obres i no previst inicialment, 
que discorre per la carretera BV-5023, entre els PK 1+056 i 1+094, per tal d’adequar-lo 
al planejament vigent. 
 
Amb data 9 de novembre de 2010, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat han emès un nou informe del següent tenor literal: 
 
“Vista la nova documentació presentada i atès el que disposa l’article 167 del 
Reglament general de carreteres, s’informen favorablement les obres complementàries 
consistents en un encreuament al punt quilomètric 1+082 i paral·lelisme al marge dret 
entre els punts quilomètrics 1+060 i 1+082, de col·lector d’aigües residuals mantenint 
les condicions específiques de l’informe emès en data 8 d’abril de 2009” 
 
Atès que, d’acord amb l’article 6 de l’Ordenança Fiscal  vigent en l’exercici 2009, el 
peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Vist el punt 2.1.12 de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe favorable que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, en data 
9 de novembre de 2010, i que es transcriu en la part expositiva del present Decret, 
amb motiu de la sol·licitud d’ampliació d’autorització formulada per l’Institut Català del 
Sòl (expedient número 2009/3090). 
 
Segon.-  Modificar, en conseqüència, a petició del seu titular, l’autorització atorgada a 
l’Institut Català del Sòl per Acord de la Junta de Govern en data 14 de maig de 2009, 
en el sentit d’ampliar el seu àmbit.  
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Tercer.-  Autoritzar, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de tercers i 
d’altres competències concurrents, a l’Institut Català del Sòl, les obres 
complementàries de desviament d’un col·lector d’aigües residuals a la carretera BV-
5023 entre els punts quilomètrics 1+060 a 1+082 amb encreuament i paral·lelisme, 
ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Premià de Dalt (Exp. de 
permisos 2009/3090), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Institut Català del Sòl, amb domicili a efectes 
de notificacions a Barcelona (08008), carrer Còrsega, n. 289, 6è, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Talamanca, en resolució de l’expedi ent núm. 2010/8748.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Talamanca, de data 27/09/2010, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 04/10/2010, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1221, del 
punt quilomètric 28+335 al 28+685, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Talamanca (Exp. núm. 2010/8748). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés segons indicacions del zelador. 
• Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada. 
• Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres i el canvi de sentit 

en la seva totalitat. Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 

distància mínima de parada. 
• Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP) a la sortida de l’accés i del 

canvi de sentit. 
• Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 
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• Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

• La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Talamanca, en relació amb l’expedient número 
2010/8748.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Talamanca, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1221, del 
punt quilomètric 28+335 al 28+685, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Talamanca (expedient número 2010/8748) que s’hauran de dur a terme d’acord 
amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars 
i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Talamanca, amb domicili a 
efectes de notificacions a Talamanca (08278), Plaça Església, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
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27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Help Guau, SL, en resolució de l’expedient núm. 201 0/9190.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’empresa Help Guau, S.L., de data 20/10/2010, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètols informatius, al terme municipal d’Argentona, a la 
carretera BV-5106, punt quilomètric 10+264, marge dret, tram no urbà,  a la carretera 
C-1415c, punt quilomètric 5+620, marge esquerre, tram no urbà, i denegació a la 
carretera C-1415c, punt quilomètric 5+922, marge dret, tram no urbà (Exp. núm. 
2010/9190). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 02/11/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu, al punt quilomètric 10+264 de la carretera BV-5106. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 

fora de la cuneta. 
• Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense 

fer constar el nom de l’establiment. 
• Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també 

correspondrà a un model normalitzat. 
• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

elements situats prop de l’extrem de la calçada. 
• No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 

amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres. 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu al punt quilomètric 5+620 de la carretera C-1415c 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

• La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 
fora de la cuneta. 

• Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense 
fer constar el nom de l’establiment. 

• Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també 
correspondrà a un model normalitzat. 

• Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. 

• No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu al punt quilomètric 5+922 de la carretera C-1415c.  
 
Atès el que disposa l’article 97.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 
• Aquest rètol indicatiu es vol instal·lar en l’intersecció de les carreteres C-1415c i 

BV-5106, sense que en aquest punt es situï l’establiment que es vol indicar amb el 
rètol.” 

 
“Article 97 . Rètols indicatius 
 
97.1  Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o 
industrials han de reunir els següents requisits: 
 
a) Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. 
 
A aquest efecte s'entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata 
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la mateixa 
finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació, i a una distància de 
l'aresta exterior de la calçada igual o superior al perímetre del cartell, i sempre més 
enllà de la zona de servitud. 
 
b) Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, sense 
incloure cap informació addicional. 
 
S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a promoure de 
forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis.” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per concessió d'autorització en trams 
no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Help Guau, S.L., en relació amb l’expedient número 2010/9190. 
 

Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Help Guau, S.L., autorització 
d’instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-5106, punt quilomètric 10+264, 
marge dret, tram no urbà, i a la carretera C-1415c, punt quilomètric 5+620, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona (Exp. núm. 2010/9190), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i 
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present Dictamen. 
 

Tercer.- Denegar, en conseqüència l’autorització de la instal·lació de rètol informatiu a 
la carretera C-1415c, punt quilomètric 5+922, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal d’Argentona. 
 

Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a l’empresa Help Guau, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
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28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, en resolució  de l’expedient núm. 
2010/9406.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vist l’escrit de l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, de data 11/10/2010, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/10/2010, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres d’urbanització de carrer existent, a la carretera BV-
5227, al punt quilomètric 6+860 al 6+870, marge dret, tram urbà, al terme municipal de 
Santa Maria de Besora i d’instal·lació de conducció elèctrica de BT amb encreuament, 
a la carretera BV-5227, al punt quilomètric 6+860, ambdós marges, tram travessera, al 
terme municipal de Santa Maria de Besora (Exp. núm. 2010/9406).  
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 13/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’urbanització de carrer 
existent. 
 

Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicions: 
 

• Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera. 
• Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. 
• Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat del carrer superior a 50metres. 

Sortint del carrer a l’esquerra s’ha vist la possibilitat d’eliminar part de 
l’aparcament existent que redueix visibilitat, mitjançant senyalització horitzontal. 

• Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
• Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

• Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

• El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de 
conducció elèctrica de BT amb encreuament. 
 

Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador 

d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
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• L’encreuament sota la calçada es realitzarà de la manera i forma "B", descrita en 
el plec de Condicions Tècniques Generals per a la instal·lació de conduccions i 
línies subterrànies que s’adjunta. 

• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es 
considerarà l’autorització A PRECARI i per tant sense dret a indemnització en el 
cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, segons l’especificat 
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat 
de la Diputació de Barcelona.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, en relació amb l’expedient 
número 2010/9406.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Besora, autorització d’obres d’urbanització de carrer existent, a la carretera BV-5227, 
al punt quilomètric 6+860 al 6+870, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Santa 
Maria de Besora i d’instal·lació de conducció elèctrica de BT amb encreuament, a la 
carretera BV-5227, al punt quilomètric 6+860, ambdós marges, tram travessera, al 
terme municipal de Santa Maria de Besora (Exp. núm. 2010/9406), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, amb 
domicili a efectes de notificacions a Santa Maria de Besora (08584), Passeig Pla de 
Teia, 13, amb indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. R. B., en resolució de l’expedient núm. 2010/993 3.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. J. R. B., de data 11/11/2010, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 16/11/2010, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera BV-2171, del punt quilomètric XXX al XXX, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Castellet i La Gornal (Exp. núm. 2010/9933). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/11/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
• La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

• No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a 
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya).” 

 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
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Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. J. R. B., en relació amb l’expedient número 2010/9933. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. R. B., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-2171, del punt quilomètric XXXX al XXXX, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Castellet i La Gornal (Expedient número 2010/9933), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals 
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. R. B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 

30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Subirats, en resolució de l’expedie nt núm. 2010/9958.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

Vist l’escrit de l’Ajuntament de Subirats, de data 26/10/2010, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 09/11/2010, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2428, del punt quilomètric 4+064 
al 4+130, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Subirats (Exp. 
núm. 2010/9958). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 09/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obres d'urbanització. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicions: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
• Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a 

executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els 
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 

• Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• Els guals tindran visibilitat mínima de 60m per tots els moviments: des de 
carretera i des de gual. 

• No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Subirats, en relació amb l’expedient número 2010/9958.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Subirats, autorització 
d’obres d'urbanització, a la carretera BV-2428, del punt quilomètric 4+064 al 4+130, 
marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Subirats (expedient 
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número 2010/9958) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Subirats, amb domicili a efectes 
de notificacions a Subirats (08739), carrer Ponent, 13, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. T. Ll., en resolució de l’expedient núm. 2010/99 67.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vist l’escrit del Sr. J. T. L., de data 27/10/2010 que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 10/11/2010, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres d’urbanització, a la carretera BV-2129, al punt quilomètric XXXX, marge dret, 
tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Marti Sarroca (Exp. núm. 
2010/9967). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 13/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’Urbanització. 
 

Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 

• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 

• Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a 
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els 
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 

• Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals. 

• La zona definida en el plànol 7 com a actuació nº2 corresponent a calçada, 
disposarà d’una estructura de ferm formada per 25cm de tot-ú artificial, de 7cm de 
mescla bituminosa en calent tipus S-20 i 5 cm de mescla bituminosa en calent 
tipus D-12. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera. 
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Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 6.000 €, que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, J. T. Ll. serà responsable dels perjudicis que es puguin 
ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels 
desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les 
obres d’urbanització. 
 
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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. 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

69/142 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. J. T. Ll., en relació amb l’expedient número 2010/9967. 
 
Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 6.000 € que preveu 
la part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres d’urbanització, a la 
carretera BV-2129, al punt quilomètric XXXX, marge dret, tram urbà (travessera), al 
terme municipal de Sant Marti Sarroca (Exp. núm. 2010/9967), que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per 
import de 6.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. T. Ll., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de GISA –  
Gestió d’Infraestructures, S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2010/10179.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de 
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de GISA - Gestió d’Infraestructures, S.A.U., de data 10/11/2010que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 12/11/2010, pel qual 
es sol·licita autorització d’afectació al trànsit per l’execució de les obres de Millora 
local. Condicionament.  Eixample i millora de revolts, a la carretera BV-1225, del punt 
quilomètric 3+750 al 5+420, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Manresa (Exp. núm. 2010/10179). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Millora local. 
Condicionament, eixample i millora de revolts. 
 

Atès el que disposa  l’article 39  del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement condicionat a: 
 
• que qualsevol tipus de desviament provisional ha de ser objecte d’informe 

específic d’aquesta Oficina Tècnica. 
• que es compleixi l’informe emès per aquesta Gerència que copiem a continuació: 
 

Referent al projecte de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en relació al projecte 
constructiu “Millora Local. Condicionament. Eixample i millora de revolts. Carretera BV-
1225. PK 3+940 al 5+420. Tram: Manresa-El Pont de Vilomara i Rocafort” Clau 
XB06030, , amb data  de presentació en el Registre General de la Diputació de 14 
d’octubre de 2010 i núm. de  Registre 85997,  s’informa que: 
 

- L’objecte del projecte es la millora del traçat de la ctra. BV-1225 des de la sortida de 
l’autopista C-16 fins el pont sobre el riu Llobregat, a l’entrada al nucli de El Pont de 
Vilomara (PK 3+940 a PK 5+420). 

- En quant a condicions per l’execució del projecte: 
- Previ a l’inici de les obres, s’obtindrà l’oportuna autorització de la Diputació de 

Barcelona, on s’haurà d’incloure els desviaments provisionals per fer compatible 
les obres amb el trànsit de la carretera. S’ha d’evitar el tall total de la carretera. 

- En relació als sistemes de protecció, cal protegir la corba situada del  PK 0+100 
al PK 0+250 per la presència del torrent, a l’igual que del PK 0+500 al PK 0+600. 

- Els accessos que es consolidin tindran la visibilitat necessària segons la Norma 
3.1-IC. En particular, l’accés del futur sobrant de vial resultant, en el PK 0+240, 
disposarà de la visibilitat suficient per efectuar l’entrada i sortida de vehicles amb 
seguretat  a la nova traça de la BV-1225. En el PK 5+420 (intersecció de la BV-
1225 i la BV-1225b) s’ampliarà l’embocadura de l’accés per millorar el radi 
d’entrada i per disposar de visibilitat suficient que sigui garantia de seguretat pels 
usuaris. 

- En general, es pavimentaran els 15m inicials dels accessos a la carretera en lloc 
dels 5m proposats en el projecte. 

- Les cunetes transitables i els  guals seran armats amb malla electrosoldada de 
diàmetre 8mm. 

- Els drens col·lectors previstos sota la nova cuneta tindran un pendent mínim del 
2%. 

 

Atenent als punts anteriors i segons Reglament de Carreteres vigent, s’informa 
favorablement aquest projecte.” 
 

Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre: 
 

“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
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103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 

103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 

103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 

Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 30.000 €, que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos  des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, GISA - Gestió d’Infraestructures, S.A.U. serà responsable dels 
perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així 
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats 
directament o indirecta de les obres de millora local. condicionament, eixample i millora 
de revolts. 
 

Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 

Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per GISA - Gestió d’Infraestructures, S.A.U., en relació amb l’expedient 
número 2010/10179. 
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Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 30.000 € que 
preveu la part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’afectació al trànsit 
per l’execució de les obres de Millora local. Condicionament.  Eixample i millora de 
revolts, a la carretera BV-1225, del punt quilomètric 3+750 al 5+420, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Manresa (Exp. núm. 2010/10179), que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per 
import de 30.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a GISA - Gestió d’Infraestructures, S.A.U., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci 
de l’Espai Natural de Les Guilleries-Savassona, en resolució de l’expedient núm. 
2010/10187.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Consorci de l'espai natural de Les Guilleries-savassona, de data 
08/11/2010, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 
12/11/2010, pel qual es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a 
la carretera BV-5202, al punt quilomètric 0+000, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Julià de Vilatorta i d’obres d’instal·lació de rètols informatius de 
servei (àrea de descans) i senyals de codi, a la carretera N-141D, del punt quilomètric 
15+370 al 15+570, ambdós marges, i d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la 
carretera N-141D, del punt quilomètric 14+480 al 14+513, marge dret, tram urbà, al 
terme municipal de Vilanova de Sau ( (Exp. núm. 2010/10187). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’Instal·lació de rètol 
informatiu. 
 
Atès el que disposen els articles 93, 96 i 168 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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• Prèviament a la instal·lació es disposarà de l’oportuna llicència municipal on ha de 
quedar reflectit el disseny i dimensions dels rètols. 

• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

• La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta 
serà com a mínim de 0,5 m. En cas d’existència de cuneta, els suports es situaran 
sempre fora de la mateixa. En tot cas es seguiran les especificacions de la norma 
8.1-IC sobre senyalització vertical. 

• Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. S’evitarà que els rètols pertorbin 
l’accessibilitat de les persones per la vorera. 

• No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’Instal·lació de rètols 
informatius de servei (àrea de descans) i senyals de codi. 
 
Atès el que disposen els articles  93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Els senyals a situar en els PK 14+480 i PK 14+513, tots ells en zona no urbana, 

donat que donen la mateixa informació, estan  a poca distància l’un de l’altre i per 
tal d’optimitzar la senyalització  a la carretera, es reduiran  a un únic senyal, 
preferentment en el PK 14+513. 

• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

• La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 
fora de la cuneta. 

• Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Es permetrà un únic senyal de 
pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també correspondrà a un model 
normalitzat. 

• Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres. No es permetran els rètols 
que per les seves característiques siguin incompatibles amb la seguretat de la 
circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè puguin produir 
enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la carretera. 

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’Instal·lació de rètol 
informatiu. 
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Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Els senyals del PK15+370 al PK15+570, tots ells en zona urbana, es col·locaran 

segons documentació presentada. 
• Prèviament a la instal·lació es disposarà de l’oportuna llicència municipal on ha de 

quedar reflectit el disseny i dimensions dels rètols. 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta 

serà com a mínim de 0,5 m. En cas d’existència de cuneta, els suports es situaran 
sempre fora de la mateixa. En tot cas es seguiran les especificacions de la norma 
8.1-IC sobre senyalització vertical. 

• Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. S’evitarà també pertorbar 
l’accessibiliatt de les persones per la vorera. 

• No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 

Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Consorci de l'espai natural de Les Guilleries-savassona, en relació amb 
l’expedient número 2010/10187.  
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Consorci de l'espai natural de Les 
Guilleries-savassona, autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la 
carretera BV-5202, al punt quilomètric 0+000, marge dret, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Julià de Vilatorta i d’obres d’instal·lació de rètols informatius de 
servei (àrea de descans) i senyals de codi, a la carretera N-141D, del punt quilomètric 
15+370 al 15+570, ambdós marges, i d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la 
carretera N-141D, del punt quilomètric 14+480 al 14+513, marge dret, tram urbà, al 
terme municipal de Vilanova de Sau ( (Exp. núm. 2010/10187) que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a Consorci de l'espai natural de Les Guilleries-
savassona, amb domicili a efectes de notificacions a Vilanova de Sau (08519), carrer 
Guilleries, 5, amb indicació dels recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obr es a favor del                   

Sr.  A. G. C., en resolució de l’expedient núm. 2010/10196. - La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. A. G. C., de data 10/11/2010, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 12/11/2010, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció de mur i de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
2155, al punt quilomètric XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Subirats (Exp. núm. 2010/10196). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/11/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 118 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta segons indicacions 

del zelador de la zona. 
• Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 

calçada. 
• Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 

el paviment afectat de la calçada. 
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• Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 
distància mínima de parada. 

• Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
• Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

• Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

• La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 

 
Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de mur. 
 
Atès el que disposa l’article 80.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• No hi haurà cap part del mur en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 metres 

de l’aresta exterior de l’esplanació. 
• S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal 

de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als 
seus talussos.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 12,68 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per obres de construcció i instal·lació de tanques i murs de 
contenció i sosteniment. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. A. G. C., en relació amb l’expedient número 2010/10196. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. G. C., autorització d’obres de 
construcció de mur i de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2155, al 
punt quilomètric XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Subirats 
(Expedient número 2010/10196), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 12,68 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per obres de construcció i 
instal·lació de tanques i murs de contenció i sosteniment. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. A. G. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Centelles, en resolució de l’expedi ent núm. 2010/10636.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

Vist l’escrit de l’Ajuntament de Centelles, de data 05/11/2010, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 10/11/2010, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament de marge, a la carretera C-1413b, del punt 
quilomètric 17+000 al 17+080, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Centelles (Exp. núm. 2010/10636). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament de 
marge 
  

Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• El talús resultant de la zona on es realitzi el condicionament de marge tindrà un 
pendent resultant màxim de 3(H):2(V). 

• S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal 
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als 
seus talussos. 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

78/142 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Centelles, en relació amb l’expedient número 
2010/10636.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ajuntament de Centelles, autorització 
d’obres de condicionament de marge, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 
17+000 al 17+080, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Centelles 
(expedient número 2010/10636) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Centelles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Centelles (08540), carrer Nou, 15-17, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Premià de Dalt, en resolució de l’e xpedient núm. 2010/10677.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

Vist l’escrit de l’Ajuntament de Premià de Dalt, de data 08/11/2010, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 16/11/2010, pel qual es 
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sol·licita autorització d’obres de condicionament de l'interior d'una rotonda, a la 
carretera BV-5023, al punt quilomètric 1+525, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Premià de Dalt (Exp. núm. 2010/10677). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament de 
l'interior d'una rotonda. 
 
Atès el que disposa l’article 100 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Els treballs restaran ben senyalitzat tan de dia com de nit. 
• El que es col·loqui dintre de la illeta central, i en particular, els elements vegetals, 

potenciaran la percepció de la mateixa, i no seran perillosos en cas de que un 
vehicle impacti contra ells. 

• El seu interior serà tal que no puguin anar elements a la calçada, com fulles i 
d’altres restes, i tampoc fang o terra en cas de ser trepitjada.  

• A la illeta central, també s’intentarà que la vegetació no pugui perdre fulles i estigui 
suficientment lluny per a que les restes no puguin anar a la calçada.  

• El reg no tirarà mai aigua a la calçada.” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, en relació amb l’expedient número 
2010/10677.  
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Premià de Dalt, 
autorització d’obres de condicionament de l'interior d'una rotonda, a la carretera BV-
5023, al punt quilomètric 1+525, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Premià de Dalt (expedient número 2010/10677) que s’hauran de dur a terme d’acord 
amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars 
i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb domicili a 
efectes de notificacions a Premià de Dalt (08338), Pl. de la Vila, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
37.- Dictamen que es proposa aprovar una autoritzac ió d’obres a favor del Sr.    
A. S. i P., en resolució de l’expedient núm. 2010/1 0781.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. A. S. i P., de data 20/11/2010, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 23/11/2010, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera BV-1462, del punt quilomètric XXXX al XXXX, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 2010/10781). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
• La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

• No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a 
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya).” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. A. S. i P., en relació amb l’expedient número 2010/10781. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. S. i P., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-1462, del punt quilomètric XXXX al XXXX, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès (Expedient número 2010/10781), 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals 
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. A. S. i P., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Olivella, en resolució de l’expedien t núm. 2010/10837.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
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Vist l’escrit de l’Ajuntament d’Olivella, de data 15/11/2010, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 24/11/2010, pel qual es sol·licita 
autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-2111, del punt quilomètric 12+000 al 
12+557, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Olivella (Exp. núm. 
2010/10837). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 14/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tala d'arbres. 
 

Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 
es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

• No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a 
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya).” 

 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 

Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament d’Olivella, en relació amb l’expedient número 2010/10837.  
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d’Olivella, autorització 
de tala d'arbres, a la carretera BV-2111, del punt quilomètric 12+000 al 12+557, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Olivella (expedient número 2010/10837) 
que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals 
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en 
la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d’Olivella, amb domicili a efectes 
de notificacions a Olivella (08818), Plaça Major, s/n, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. J. R. S., en resolució de l’expedient núm. 2010 /10839.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. J. R. S., de data 24/11/2010, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 24/11/2010, pel qual es sol·licita autorització de 
neteja de bardisses i plantació d'oliveres, a la carretera BP-2126, del punt quilomètric 
XXXX al XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí (Exp. núm. 
2010/10839). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 21/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de neteja de bardisses i 
plantació d'oliveres. 
 

Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 

• No s’autoritzaran plantacions a la zona de domini, és a dir, en una franja de 3 
metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

• Les plantacions que es realitzin en zona de servitud i afectació no perjudicaran la 
visibilitat de la carretera ni originaran cap tipus de perill pel trànsit. 

• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

• Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya).” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. J. R. S., en relació amb l’expedient número 2010/10839. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. R. S., autorització de neteja de 
bardisses i plantació d'oliveres, a la carretera BP-2126, del punt quilomètric XXXX al 
XXXX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí (Expedient número 
2010/10839), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. R. S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Font d’Àvia, SL, en resolució de l’expedient núm. 2 010/10903.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
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Vist l’escrit de Font d’Avià, S.L., de data 02/12/2010que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 14/12/2010, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’ocupació de carril, a la carretera BV-4135, del punt quilomètric 
0+120 al 0+130, marge dret, tram urbà, al terme municipal d’Avià (Exp. núm. 
2010/10903). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’ ocupació de carril per 
instal·lació de bastida. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es donarà continuïtat a la vorera afectada la instal·lació de la bastida. 
• Es donarà pas alternatiu en el tram de calçada afectat mitjançant la instal·lació 

d’un semàfor provisional d’obres. 
• S’haurà de senyalitzar el tram afectat d’acord amb la instrucció 8.3.I.C. 
• Aquesta autorització es a precari, per termini d’un mes es i es retirarà en cas que 

es detecti perill per al trànsit de vianants o vehicles. 
• S’haurà de comunicar el començament de la ocupació al zelador de la zona amb 

una setmana mínima d’antelació. 
• Es reposarà la capa de rodament de la carretera en els punts on resti afectada per 

l’ instal·lació de la bastida, es reposarà amb mescla bituminosa en calent AC 16 
surf 50/70 S. 

• Es separarà físicament la bastida del trànsit rodat amb new jersei de formigó o 
similar.” 

 
Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
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Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 6.000 €, que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, Font d’Avià, S.L. serà responsable dels perjudicis que es 
puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació 
dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta 
de les obres d’ocupació de carril. 
 
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Font d’Avià, S.L., en relació amb l’expedient número 2010/10903. 
 
Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 6.000 € que preveu 
la part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres d’ocupació de 
carril, a la carretera BV-4135, del punt quilomètric 0+120 al 0+130, marge dret, tram 
urbà, al terme municipal d’Avià (expedient número 2010/10903), que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
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Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per 
import de 6.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a Font d’Avià, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Berga, en resolució de l’expedient núm. 2010/11020.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Berga, de data 01/12/2010, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 07/12/2010, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de nou accés, amb construcció de vorera i 
enllumenat públic, a la carretera C-1411z, del punt quilomètric 78+560 al 78+630, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Berga (Exp. núm. 2010/11020). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/12/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou 
accés, amb construcció de vorera i enllumenat públic. 
 
Atès el que disposen els articles 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
Condicions especifiques accés: 
• En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres. 

• Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 
calçada. 

• Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. 

• Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 
distància mínima de parada. 

• Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
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• Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

• Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

• El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada. 

 
Condicions especifiques enllumenat: 
• El paral·lelisme dins del domini públic, anirà en el metres més exterior respecte de 

la calçada de la carretera i sempre per sota de la vorera.  
• Les obres no afectaran la calçada de la carretera ni al seu trànsit. 
• Les columnes aniran sobre vorera o protegides per tal que no siguin un perill per 

als vehicles que accidentalment surtin de la calçada de la carretera. 
• Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit ni als vianants, seguint la norma vigent. Les obres estaran 
perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.   

• Es replantejaran les obres amb el zelador de la zona. 
 
Condicions especifiques tram de vorera nova: 
• Es mantindrà l’amplada i totes les característiques físiques de la calçada de la 

carretera. 
• Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

• Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
• Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera. 
• En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 

vigent.  
• Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 

terres o per qualsevol altre motiu. 
• El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap 

element que pugui caure a la carretera. 
• Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera. 
• A la nova vorera de la carretera hi haurà un embornal tipus bústia, com a mínim 

cada 25 metres. Les reixes seran homologades per l’Ajuntament, i no seran 
perilloses per als vehicles, en particular, bicicletes. El sol·licitant serà responsable 
del seu manteniment i conservació, així com el de la resta d’ embornals i de la 
conducció  de recollida dels mateixos. Entre la vorada i la calçada de la carretera 
anirà rigola blanca de 30*30 *8 centímetres. 

• Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de clavegueram. En 
cas connexió directe a la riera, s’assegurarà de que no es puguin produir danys a 
propietats ni a la carretera. 

• Es reposarà la capa de aglomerat asfàltic que resti deteriorada per aquestes 
obres.” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 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, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Berga, en relació amb l’expedient número 2010/11020.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Berga, autorització 
d’obres de construcció de nou accés, amb construcció de vorera i enllumenat públic, a 
la carretera C-1411z, del punt quilomètric 78+560 al 78+630, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Berga (expedient número 2010/11020) que s’hauran de 
dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Berga, amb domicili a efectes 
de notificacions a Berga (08600), Plaça de Sant Pere, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  

 
42.- Dictamen que proposa aprovar les bases per a l a gestió i desenvolupament 
del programa de teleassistència Any 2011.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent:  
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Els serveis de telealarma i teleassistència són una modalitat del servei d’ajuda a 
domicili per tal d’oferir als usuaris, amb la tecnologia adequada, una atenció 
permanent i a distància. 
 

Amb aquest servei es pretén contribuir a millorar l’autonomia personal afavorint la 
permanència de la persona en el seu entorn habitual, sent els seus destinataris 
aquelles persones amb un nivell d’autonomia limitat i amb dependència a causa de 
l’edat i el seu estat físic, que viuen soles o amb persones que no les poden atendre de 
manera continuada i suficient. 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 24 de febrer de 2005, va 
aprovar, entre d’altres, l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Programa de 
Teleassistència Domiciliària i l’acceptació de les Normes Generals del Servei, així com 
la participació econòmica i pressupostària en el Conveni Marc IMSERSO-FEMP. 
 

Mitjançant aquesta adhesió la prestació del servei s’instrumenta a través d’un 
contracte entre la FEMP i l’empresa/entitat que se seleccioni mitjançant acord entre les 
parts signants dels corresponents convenis específics de cooperació. 
 

En data 21 de juliol de 2005 la FEMP va adjudicar el corresponent concurs resultant 
guanyadora l’empresa SERGESA TELEVIDA, SL. 
 

Atès que cal regular i fixar els criteris i procediments de distribució dels serveis de 
teleassistència per a l’any 2011.  
 

Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, així com el 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, segons 
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 

Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències 
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció 
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis. 
 

Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 

Atès el punt 2.1.3.b) de la Refosa 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència–Any 2011”, per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de 
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distribució dels serveis teleassistència entre els Ens locals de la província de 
Barcelona que ho sol·licitin i  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAM A DE 
TELEASSISTÈNCIA - ANY 2011  
 
1.- Objecte  
 
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de la prestació del servei de 
teleassistència, com a tecnologia de suport i cura,  entre els Ens locals de la província de 
Barcelona que ho sol·licitin. 
 
2.- Finalitat del Servei  
 
El Servei de Teleassistència és una prestació garantida de la cartera de serveis socials, de 
servei bàsic i constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, amb la 
tecnologia adequada ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, assegurant 
una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. 
 
3.- Destinataris  
 
Són destinataris, d'aquestes bases, els Ajuntaments de la província de Barcelona de fins a 
300.000 habitants i altres Ens locals que prestin el Servei de Teleassistència excepte els 
Consells Comarcals. 
 
4.- Beneficiaris del Servei Local de Teleassistènci a 
 
Els beneficiaris del servei són les persones grans o discapacitades, que viuen soles 
permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que 
presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat. 
 
5.- Tipus de beneficiaris  
 
5.1.- USUARI TIPUS A: usuari titular del servei 
És la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser usuari del servei de 
teleassistència, segons el punt 4 d’aquestes Bases. En el seu domicili s'instal·larà un 
terminal i se li lliurarà un polsador.  
 
5.2.- USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional.  
És la persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a ser-ne 
també usuari. Aquest segon usuari disposarà d'un polsador personalitzat.  
 
5.3.- USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional. 
És la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei 
proporciona, però que no té capacitat física, psíquica o sensorial per poder utilitzar per si 
mateix aquest servei i, per tant, no pot fer ús del polsador. L'usuari és donarà de baixa quan 
el titular sigui baixa, tret que una altra persona que hi convisqui, sigui o no usuària del 
servei, en faci ús en nom seu.  
 
5.4.- En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei (tipus A) i només un; i tants 
usuaris tipus B o tipus C com calgui. Qualsevol de les persones usuàries del servei tindrà 
les mateixes prestacions i requerirà d'un informe individual de teleassistència.  
 

6.- Condicions d'accés al Servei Local de Teleassis tència  
 

Els serveis socials dels Ens locals de la província de Barcelona són els responsables de les 
assignacions de serveis als ciutadans i ciutadanes. Són els serveis socials municipals qui 
hauran d'establir els requisits concrets i la documentació necessària per accedir al servei. 
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7.- Empresa adjudicatària del Servei Local de Telea ssistència  
 
El Servei Local de Teleassistència en la província de Barcelona serà prestat per l'empresa 
TELEVIDA, amb domicili, a efectes de notificacions, al carrer XXXX, telèfon: XXXX i amb 
NIF: XXXXXXXXX. 
 
8.- Sol·licituds de serveis  
 
8.1.- La sol·licitud de servei ha de correspondre a usuaris/àries prèviament valorats pels 
serveis municipals i en condicions immediates d'instal·lació dels terminals.  
 
8.2.- No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs  
                
8.3.- Les sol·licituds es formularan mitjançant document de sol·licitud que es pot trobar a: 
www.diba.cat/servsocials/descarrega/relacialta.doc i que s'haurà d'adreçar directament a 
l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència. 
 
8.4.- Les sol·licituds presentades per Mancomunitats o Consorcis exclourà la possibilitat de 
que els municipis que els integren puguin rebre de forma individualitzada serveis de 
teleassistència.  
 
9.- Copagament  
 
9.1.- Els Ens locals podran en funció de les seves competències, establir mecanismes de 
participació de les persones beneficiàries en el finançament del servei de teleassistència 
segons criteris de copagament ajustats a la legislació oportuna en aquest àmbit. 
 
9.2.- En aquest supòsit la tarifa a satisfer per la persona usuària, l'any 2011, no haurà de 
superar el preu públic establert a l’Ordenança tipus per als Ajuntaments de la província de 
Barcelona per a l’any 2011, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària, aprovada per Decret del president de la Diputació de Barcelona, de data 22 de 
setembre de 2010, i publicada al BOPB en data 29 de setembre de 2010, i que queda fixat 
en 8,43 €/mes  
 
10.- Criteris de distribució dels serveis  
 
10.1.- Si la demanda de serveis fos superior a l'oferta, la Diputació de Barcelona es reserva 
el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels serveis de teleassistència 
d’acord amb la planificació provincial i en funció de: 

 
o Distribució proporcional a la població més gran de 80 anys que viu sola, segons el cens 

de població de l'any 2008. 
o Priorització d’aquelles persones usuàries que reuneixen les següents situacions de risc: 

major de 80 anys, malalties cròniques, manca de xarxa social o familiar i/o dificultats de 
mobilitat o caigudes freqüents 

 
A aquests efectes l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona comunicarà a 
l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència el nombre de serveis que 
corresponen a cada Ens local o bé els requisits imprescindibles de les persones 
demandants.  
 
10.2.- La Diputació de Barcelona es reserva el dret de subscriure convenis específics de 
col·laboració, al marge d'aquestes bases, amb els diferents Ens locals de la província de 
Barcelona que permetin modificar els criteris de distribució de serveis i/o les quotes 
mensuals de manteniment.  
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11.- Obligacions dels Ens locals  
 
Els Ens locals s'obliguen a:  
 
11.1.- Comunicar directament a l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència 
la relació d'usuaris/àries beneficiaries/àries del servei, així com les baixes que es produeixin. 
A aquest efecte el Servei Local de Teleassistència facilitarà el format de fitxa necessari a 
omplir per l'Ens local, el qual es compromet a presentar-les davant l'esmentada empresa a 
la major brevetat possible. 
 
11.2.- Aportar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del 
servei. 
 
11.3.- Posar en coneixement de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona 
totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb la màxima 
celeritat possible. 
 
11.4.- Abonar directament a l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència les 
quotes mensuals de manteniment, prèvia presentació de la factura per part d'aquesta 
empresa. Aquestes quotes seran meritades a partir de la seva instal·lació. 
 
Aquestes quotes mensuals a satisfer per cadascun dels Ens locals suposa el pagament, 
l'any 2011, de les següents quantitats: 
 
Usuari Tipus A: 8,43 € per usuari i mes 
Usuari Tipus B: 4,21 € per usuari i mes 
Usuari Tipus C: 3,38 € per usuari i mes 
 
El pagament de les factures s'haurà d'efectuar en els terminis establerts a l'art. 200.4 de la 
Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. 
 
11.5.- Fer constar de forma específica (mitjançant cartell, logo...) segons el tipus d'actuació i 
les instruccions que es dictin al respecte, la col·laboració de l'IMSERSO-FEMP-Diputació de 
Barcelona en tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de 
Teleassistència.  
 
11.6.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes 
per la Diputació de Barcelona  
 
12.- Funcions d’inspecció i avaluació  
 
Els representants de la Diputació de Barcelona podran exercir, directament o a través d’una 
empresa externa, en qualsevol moment les funcions d’inspecció i avaluació del Servei Local 
de Teleassistència, sense perjudici dels mecanismes de control i seguiment que han 
d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un correcte 
funcionament del servei. 
 
13.- Protecció de dades de caràcter personal  
 
13.1.- Correspon als Ens locals de la província de Barcelona, com a titulars de les dades de 
caràcter personal dels usuaris del servei de teleassistència, tenir-les degudament 
legalitzades i vetllar per a què l’empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència 
ajusti la seva actuació a la normativa vigent en matèria de dades de caràcter personal. 
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13.2.- Els Ens locals adherits al programa autoritzen a la Diputació de Barcelona, per a què 
en ús de les facultats que li atribueix el punt 12 de les presents Bases, pugui dur a terme 
estudis i enquestes en l’àmbit del servei de teleassistència. 
 
13.3.- Els Ens locals adherits, com a responsables dels fitxers, autoritzen a la Diputació de 
Barcelona a subcontractar a un tercer per al tractament d’aquestes dades amb la finalitat 
exclusiva de realitzar estudis i enquestes en l’àmbit del servei de teleassistència. La 
Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant contracte la subcontractació, en el qual es 
faran constar les obligacions que assumeix l’empresa subcontractada en el tractament de 
les dades personals. L’esmentat contracte restarà a disposició dels Ens locals adherits per a 
les comprovacions que consideri oportú realitzar. 
 
13.4.- Un cop finalitzats els treballs, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre l’empresa contractada per a la 
realització del treball de camp previst al punt 13.3. 
 
13.5.- L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona podrà conservar un 
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques a nivell 
d’agregació de la informació. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran 
anonimitzades i es garantirà la seva total confidencialitat en el seu tractament.”  

 
Segon.- Publicar les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència–Any 2011” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al seu 
general coneixement. 
 
Tercer.- Facultar expressament a la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social, 
Il.lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña per a la formalització de quants documents i 
adopció de quantes resolucions siguin necessàries per al desenvolupament i execució 
del programa de teleassistència domiciliària IMSERSO-FEMP-Diputació de Barcelona. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de l ’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport  “serveis  socials d’atenció 
domiciliària” en el marc de la convocatòria 2011 de l Pla de Concertació.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
de Benestar Social, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
 
Vist que en el Catàleg 2011 es preveu l’acció de suport “serveis socials d’atenció 
domiciliària”, gestionada pel Servei d’Acció Social i consistent en fons de prestació, els 
quals es caracteritzen per ser suports econòmics calculats en base a l’aplicació 
proporcional de criteris objectius que recullen les característiques socioeconòmiques 
de tots els ens adherits al Protocol general del Pla de Concertació o d’un col·lectiu 
definit d’ens adherits. 
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Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Ajuntaments de 
municipis adherits a la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliaria, fins a 
300.000 habitants, els seus ens dependents, consorcis i mancomunitats i tots tenen 
garantida una dotació econòmica destinada al suport dels serveis socials d’atenció 
domiciliària. Aquesta aportació s’estableix tenint en compte els habitants majors de 65 
anys dels municipis segons el padró d’habitants de data 1 de gener de 2009. 
 
Vist que les ràtio establertes són les següents: 
 

- 6,88 € per habitant major de seixanta-cinc anys per als Ajuntaments de 
municipis de més de 20.000 habitants. 

- 8,25 € per habitant major de seixanta-cinc anys per als Ajuntaments de 
municipis de 10.000 a 20.000 habitants. 

- 9,63 € per habitant major de seixanta-cinc anys per als Ajuntaments de 
municipis  de menys de 10.000 habitants. 

 
Vist que cal procedir a la introducció d’una mesura correctora en el càlcul dels ajuts 
consistents en fons de prestació, per la qual es garanteixi un mínim de 600 € a aquells 
ajuntaments que, aplicant la ràtio anterior, els correspondria un import inferior a 600 €. 
 
Vist l’article 20.1 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 
Vist l’article 20.2 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió es 
produirà en la primera Junta de Govern de l’any 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, 
si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Proposar, tal com disposa l’article 20.1 del text del Règim de concertació de 
la convocatòria 2011 aprovat per Junta de Govern de 25 de novembre de 2010, la 
concessió de l’acció de suport econòmic consistent en fons de prestació de suport als 
Serveis socials d’atenció domiciliària per als ens locals de la província de Barcelona, 
fins a 300.000 habitants, adherits a la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció 
Domiciliaria, en els termes que s’expressen al Catàleg de suport als serveis i les 
activitats locals per al 2011. 
 
Segon.-  Aprovar la següent resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons 
de prestació de suport “Serveis socials d’atenció domiciliària”, en el marc de la 
convocatòria 2011 del Pla de concertació: 
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AJUNTAMENT 
BENEFICIARI 

TRAM 
POBLACIÓ NIF Núm. OPERACIÓ 

COMPTABLE 
IMPORT 

CONCEDIT CODI XBMQ 

Abrera 1.223 XXXXXXXX 1103000024/89 10.089,75 € 11/Y/70055 
Aguilar de Segarra 54 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70054 
Alella 1.244 XXXXXXXX 1103000024/86 11.979,72 € 11/Y/70053 
Ametlla del Vallès (L') 867 XXXXXXXX 1103000024/114 8.349,21 € 11/Y/70052 
Arenys de Mar 2.708 XXXXXXXX 1103000024/46 22.341 € 11/Y/70051 
Arenys de Munt 1.180 XXXXXXXX 1103000024/94 11.363,40 € 11/Y/70056 
Argençola 42 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70050 
Argentona 1.616 XXXXXXXX 1103000024/71 13.332 € 11/Y/70049 
Artés 942 XXXXXXXX 1103000024/105 9.071,46 € 11/Y/70048 
Avià 432 XXXXXXXX 1103000024/153 4.160,16 € 11/Y/70047 
Avinyó 486 XXXXXXXX 1103000024/143 4.680,18 € 11/Y/70046 
Avinyonet del Penedès 291 XXXXXXXX   2.802,33 € 11/Y/70045 
Badalona 32.768 XXXXXXXX 1103000024/3 225.443,84 € 11/Y/70044 
Badia del Vallès 2.098 XXXXXXXX 1103000024/55 17.308,50 € 11/Y/70043 
Bagà 536 XXXXXXXX 1103000024/136 5.161,68 € 11/Y/70042 
Balsareny 683 XXXXXXXX 1103000024/124 6.577,29 € 11/Y/70041 
Barberà del Vallès 3.546 XXXXXXXX 1103000024/34 24.396,48 € 11/Y/70040 
Begues 564 XXXXXXXX 1103000024/134 5.431,32 € 11/Y/70039 
Bellprat 24 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70038 
Berga 3.412 XXXXXXXX 1103000024/37 28.149 € 11/Y/70037 
Bigues i Riells 911 XXXXXXXX 1103000024/110 8.772,93 € 11/Y/70036 
Borredà 142 XXXXXXXX   1.367,46 € 11/Y/70035 
Bruc (El) 214 XXXXXXXX   2.060,82 € 11/Y/70034 
Cabanyes del Penedès (Les) 104 XXXXXXXX   1.001,52 € 11/Y/70033 
Cabrera d'Anoia 153 XXXXXXXX   1.473,39 € 11/Y/70032 
Cabrera de Mar 578 XXXXXXXX 1103000024/131 5.566,14 € 11/Y/70031 
Cabrils 687 XXXXXXXX 1103000024/123 6.615,81 € 11/Y/70030 
Calaf 633 XXXXXXXX 1103000024/129 6.095,79 € 11/Y/70029 
Calders 160 XXXXXXXX   1.540,80 € 11/Y/70028 
Caldes de Montbui 2.479 XXXXXXXX 1103000024/50 20.451,75 € 11/Y/70027 
Caldes d'Estrac 484 XXXXXXXX 1103000024/144 4.660,92 € 11/Y/70026 
Calella 3.088 XXXXXXXX 1103000024/42 25.476 € 11/Y/70025 
Callús 333 XXXXXXXX   3.206,79 € 11/Y/70024 
Calonge de Segarra 56 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70023 
Campins 45 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70022 
Canet de Mar 2.344 XXXXXXXX 1103000024/52 19.338 € 11/Y/70021 
Canovelles 1.918 XXXXXXXX 1103000024/62 15.823,50 € 11/Y/70020 
Cànoves i Samalús 380 XXXXXXXX   3.659,40 € 11/Y/70057 
Canyelles 412 XXXXXXXX   3.967,56 € 11/Y/70058 
Capellades 971 XXXXXXXX 1103000024/103 9.350,73 € 11/Y/70059 
Capolat 18 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70060 
Cardedeu 2.094 XXXXXXXX 1103000024/56 17.275,50 € 11/Y/70061 
Cardona 1.258 XXXXXXXX 1103000024/85 12.114,54 € 11/Y/70062 
Carme 165 XXXXXXXX   1.588,95 € 11/Y/70063 
Casserres 402 XXXXXXXX   3.871,26 € 11/Y/70064 
Castell de l'Areny 11 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70065 
Castellar de n'Hug 38 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70066 
Castellar del Riu 28 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70067 
Castellar del Vallès 2.752 XXXXXXXX 1103000024/44 18.933,76 € 11/Y/70068 
Castellbell i el Vilar 642 XXXXXXXX 1103000024/128 6.182,46 € 11/Y/70069 
Castellbisbal 1.230 XXXXXXXX 1103000024/88 10.147,50 € 11/Y/70070 
Castellcir 84 XXXXXXXX   808,92 € 11/Y/70071 
Castelldefels 6.733 XXXXXXXX 1103000024/18 46.323,04 € 11/Y/70072 
Castellet i la Gornal 350 XXXXXXXX   3.370,50 € 11/Y/70073 
Castellfollit de Riubregós 55 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70074 
Castellfollit del Boix 88 XXXXXXXX   847,44 € 11/Y/70075 
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Castellgalí 266 XXXXXXXX   2.561,58 € 11/Y/70076 
Castellnou de Bages 102 XXXXXXXX   982,26 € 11/Y/70077 
Castellolí 82 XXXXXXXX   789,66 € 11/Y/70078 
Castellterçol 477 XXXXXXXX 1103000024/147 4.593,51 € 11/Y/70079 
Castellví de la Marca 304 XXXXXXXX   2.927,52 € 11/Y/70080 
Castellví de Rosanes 223 XXXXXXXX   2.147,49 € 11/Y/70081 
Centelles 1.232 XXXXXXXX 1103000024/87 11.864,16 € 11/Y/70082 
Cercs 353 XXXXXXXX   3.399,39 € 11/Y/70083 
Cerdanyola del Vallès 7.504 XXXXXXXX 1103000024/17 51.627,52 € 11/Y/70084 
Cervelló 981 XXXXXXXX 1103000024/101 9.447,03 € 11/Y/70085 
Collbató 365 XXXXXXXX   3.514,95 € 11/Y/70086 
Collsuspina 54 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70087 
Copons 64 XXXXXXXX   616,32 € 11/Y/70088 
Corbera de Llobregat 1.427 XXXXXXXX 1103000024/76 11.772,75 € 11/Y/70089 
Cornellà de Llobregat 15.047 XXXXXXXX 1103000024/7 103.523,36 € 11/Y/70090 
Cubelles 1.721 XXXXXXXX 1103000024/66 14.198,25 € 11/Y/70091 
Dosrius 473 XXXXXXXX 1103000024/148 4.554,99 € 11/Y/70092 
Esparreguera 2.730 XXXXXXXX 1103000024/45 18.782,40 € 11/Y/70093 
Esplugues de Llobregat 7.996 XXXXXXXX 1103000024/15 55.012,48 € 11/Y/70094 
Espunyola (L') 71 XXXXXXXX   683,73 € 11/Y/70095 
Estany (L') 102 XXXXXXXX   982,26 € 11/Y/70096 
Figaró-Montmany 213 XXXXXXXX   2.051,19 € 11/Y/70097 
Fígols 21 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70098 
Fogars de la Selva 193 XXXXXXXX   1.858,59 € 11/Y/70099 
Fogars de Montclús 78 XXXXXXXX   751,14 € 11/Y/70100 
Fonollosa 183 XXXXXXXX   1.762,29 € 11/Y/70101 
Font-rubí 317 XXXXXXXX   3.052,71 € 11/Y/70102 
Franqueses del Vallès (Les) 1.948 XXXXXXXX 1103000024/61 16.071 € 11/Y/70103 
Gaià 26 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70104 
Gallifa 29 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70105 
Garriga (La) 2.090 XXXXXXXX 1103000024/57 17.242,50 € 11/Y/70106 
Gavà (Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris. Ajuntament 
de Gava) 

6.385 XXXXXXXX 1103000024/21 43.928,80 € 11/Y/70107 

Gelida 926 XXXXXXXX 1103000024/106 8.917,38 € 11/Y/70108 
Gironella 1.200 XXXXXXXX 1103000024/91 11.556 € 11/Y/70109 
Gisclareny 4 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70110 
Granada (La) 287 XXXXXXXX   2.763,81 € 11/Y/70111 
Granera 14 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70112 
Granollers 8.583 XXXXXXXX 1103000024/13 59.051,04 € 11/Y/70113 
Gualba 154 XXXXXXXX   1.483,02 € 11/Y/70114 
Guardiola de Berguedà 240 XXXXXXXX   2.311,20 € 11/Y/70115 
Hospitalet de Llobregat (L') 47.100 XXXXXXXX 1103000024/1 324.048 € 11/Y/70116 
Hostalets de Pierola (Els) 278 XXXXXXXX   2.677,14 € 11/Y/70117 
Igualada 6.520 XXXXXXXX 1103000024/19 44.857,60 € 11/Y/70118 
Jorba 139 XXXXXXXX   1.338,57 € 11/Y/70119 
Llacuna (La) 208 XXXXXXXX   2.003,04 € 11/Y/70120 
Llagosta (La) 1.969 XXXXXXXX 1103000024/60 16.244,25 € 11/Y/70121 
Lliçà d'Amunt 1.681 XXXXXXXX 1103000024/67 13.868,25 € 11/Y/70122 
Lliçà de Vall 796 XXXXXXXX 1103000024/118 7.665,48 € 11/Y/70123 
Llinars del Vallès 1.273 XXXXXXXX 1103000024/83 12.258,99 € 11/Y/70124 
Malgrat de Mar 3.121 XXXXXXXX 1103000024/41 25.748,25 € 11/Y/70125 
Manlleu 3.234 XXXXXXXX 1103000024/38 22.249,92 € 11/Y/70126 
Manresa 14.137 XXXXXXXX 1103000024/8 97.262,56 € 11/Y/70127 
Marganell 68 XXXXXXXX   654,84 € 11/Y/70128 
Martorell 3.694 XXXXXXXX 1103000024/32 25.414,72 € 11/Y/70129 
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Martorelles 809 XXXXXXXX 1103000024/117 7.790,67 € 11/Y/70130 
Masies de Voltregà (Les) 472 XXXXXXXX 1103000024/150 4.545,36 € 11/Y/70131 
Masnou (El) 3.517 XXXXXXXX 1103000024/35 24.196,96 € 11/Y/70132 
Masquefa 919 XXXXXXXX 1103000024/107 8.849,97 € 11/Y/70133 
Matadepera 1.016 XXXXXXXX 1103000024/99 9.784,08 € 11/Y/70134 
Mataró 17.922 XXXXXXXX 1103000024/6 123.303,36 € 11/Y/70135 
Mediona 463 XXXXXXXX 1103000024/151 4.458,69 € 11/Y/70136 
Moià 888 XXXXXXXX 1103000024/112 8.551,44 € 11/Y/70137 
Molins de Rei 3.430 XXXXXXXX 1103000024/36 23.598,40 € 11/Y/70138 
Mollet del Vallès 6.402 XXXXXXXX 1103000024/20 44.045,76 € 11/Y/70139 
Monistrol de Calders 137 XXXXXXXX   1.319,31 € 11/Y/70140 
Monistrol de Montserrat 535 XXXXXXXX 1103000024/137 5.152,05 € 11/Y/70141 
Montcada i Reixac 4.597 XXXXXXXX 1103000024/26 31.627,36 € 11/Y/70142 
Montclar 29 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70143 
Montesquiu 186 XXXXXXXX   1.791,18 € 11/Y/70144 
Montgat 1.307 XXXXXXXX 1103000024/80 10.782,75 € 11/Y/70145 
Montmajor 112 XXXXXXXX   1.078,56 € 11/Y/70146 
Montmaneu 55 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70147 
Montmeló 1.263 XXXXXXXX 1103000024/84 12.162,69 € 11/Y/70148 
Montornès del Vallès 1.835 XXXXXXXX 1103000024/64 15.138,75 € 11/Y/70149 
Montseny 73 XXXXXXXX   702,99 € 11/Y/70150 
Mura 40 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70151 
Navarcles 1.044 XXXXXXXX 1103000024/98 10.053,72 € 11/Y/70152 
Navàs 1.213 XXXXXXXX 1103000024/90 11.681,19 € 11/Y/70153 
Nou de Berguedà (La) 47 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70154 
Òdena 484 XXXXXXXX 1103000024/145 4.660,92 € 11/Y/70155 
Olèrdola 420 XXXXXXXX 1103000024/156 4.044,60 € 11/Y/70156 
Olesa de Bonesvalls 221 XXXXXXXX   2.128,23 € 11/Y/70157 
Olesa de Montserrat 3.140 XXXXXXXX 1103000024/40 21.603,20 € 11/Y/70158 
Olivella 265 XXXXXXXX   2.551,95 € 11/Y/70159 
Olvan 227 XXXXXXXX   2.186,01 € 11/Y/70160 
Orís 48 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70161 
Orpí 34 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70162 
Òrrius 95 XXXXXXXX   914,85 € 11/Y/70163 
Pacs del Penedès 122 XXXXXXXX   1.174,86 € 11/Y/70164 
Palafolls 916 XXXXXXXX 1103000024/108 8.821,08 € 11/Y/70165 
Palau-solità i Plegamans 1.567 XXXXXXXX 1103000024/72 12.927,75 € 11/Y/70166 
Pallejà 1.277 XXXXXXXX 1103000024/82 10.535,25 € 11/Y/70167 
Palma de Cervelló (La) 344 XXXXXXXX   3.312,72 € 11/Y/70168 
Papiol (El) 535 XXXXXXXX 1103000024/138 5.152,05 € 11/Y/70169 
Parets del Vallès 2.062 XXXXXXXX 1103000024/59 17.011,50 € 11/Y/70170 
Piera 2.084 XXXXXXXX 1103000024/58 17.193 € 11/Y/70171 
Pineda de Mar 3.962 XXXXXXXX 1103000024/30 27.258,56 € 11/Y/70172 
Pla del Penedès (El) 205 XXXXXXXX   1.974,15 € 11/Y/70173 
Pobla de Claramunt (La) 356 XXXXXXXX   3.428,28 € 11/Y/70174 
Pobla de Lillet (La) 384 XXXXXXXX   3.697,92 € 11/Y/70175 
Polinyà 577 XXXXXXXX 1103000024/132 5.556,51 € 11/Y/70176 
Pont de Vilomara i Rocafort (El) 530 XXXXXXXX 1103000024/140 5.103,90 € 11/Y/70177 
Pontons 92 XXXXXXXX   885,96 € 11/Y/70178 
Prat de Llobregat (El) 9.313 XXXXXXXX 1103000024/11 64.073,44 € 11/Y/70179 
Prats de Rei (Els) 124 XXXXXXXX   1.194,12 € 11/Y/70180 
Premià de Dalt 1.305 XXXXXXXX 1103000024/81 10.766,25 € 11/Y/70181 
Premià de Mar 4.065 XXXXXXXX 1103000024/29 27.967,20 € 11/Y/70182 
Puigdàlber 77 XXXXXXXX   741,51 € 11/Y/70183 
Puig-reig 1.076 XXXXXXXX 1103000024/96 10.361,88 € 11/Y/70184 
Pujalt 46 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70185 
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Quar (La) 15 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70186 
Rajadell 91 XXXXXXXX   876,33 € 11/Y/70187 
Rellinars 102 XXXXXXXX   982,26 € 11/Y/70188 
Ripollet 4.550 XXXXXXXX 1103000024/27 31.304 € 11/Y/70189 
Roca del Vallès (La) 1.194 XXXXXXXX 1103000024/92 9.850,50 € 11/Y/70190 
Roda de Ter 1.060 XXXXXXXX 1103000024/97 10.207,80 € 11/Y/70191 
Rubí 8.812 XXXXXXXX 1103000024/12 60.626,56 € 11/Y/70192 
Rubió 41 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70193 
Sabadell 34.091 XXXXXXXX 1103000024/2 234.546,08 € 11/Y/70194 
Sagàs 32 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70195 
Saldes 64 XXXXXXXX   616,32 € 11/Y/70196 
Sallent 1.628 XXXXXXXX 1103000024/69 15.677,64 € 11/Y/70197 
Sant Adrià de Besòs 5.587 XXXXXXXX 1103000024/25 38.438,56 € 11/Y/70198 
Sant Andreu de la Barca 2.656 XXXXXXXX 1103000024/48 18.273,28 € 11/Y/70199 
Sant Andreu de Llavaneres 1.355 XXXXXXXX 1103000024/79 11.178,75 € 11/Y/70200 
Sant Antoni de Vilamajor 677 XXXXXXXX 1103000024/125 6.519,51 € 11/Y/70201 
Sant Boi de Llobregat 12.380 XXXXXXXX 1103000024/9 85.174,40 € 11/Y/70202 
Sant Cebrià de Vallalta 338 XXXXXXXX   3.254,94 € 11/Y/70203 
Sant Celoni 2.575 XXXXXXXX 1103000024/49 21.243,75 € 11/Y/70204 
Sant Climent de Llobregat 427 XXXXXXXX 1103000024/155 4.112,01 € 11/Y/70205 
Sant Cugat del Vallès 8.112 XXXXXXXX 1103000024/14 55.810,56 € 11/Y/70206 
Sant Cugat Sesgarrigues 166 XXXXXXXX   1.598,58 € 11/Y/70207 
Sant Esteve de Palautordera 265 XXXXXXXX   2.551,95 € 11/Y/70208 
Sant Esteve Sesrovires 844 XXXXXXXX 1103000024/116 8.127,72 € 11/Y/70209 
Sant Feliu de Codines 884 XXXXXXXX 1103000024/113 8.512,92 € 11/Y/70210 
Sant Feliu de Llobregat 6.042 XXXXXXXX 1103000024/23 41.568,96 € 11/Y/70211 
Sant Fost de Campsentelles 1.188 XXXXXXXX 1103000024/93 11.440,44 € 11/Y/70212 
Sant Fruitós de Bages 971 XXXXXXXX 1103000024/104 9.350,73 € 11/Y/70213 
Sant Hipòlit de Voltregà 660 XXXXXXXX 1103000024/126 6.355,80 € 11/Y/70214 
Sant Iscle de Vallalta 191 XXXXXXXX   1.839,33 € 11/Y/70215 
Sant Jaume de Frontanyà 5 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70216 
Sant Joan de Vilatorrada 1.628 XXXXXXXX 1103000024/70 13.431 € 11/Y/70217 
Sant Joan Despí 4.183 XXXXXXXX 1103000024/28 28.779,04 € 11/Y/70218 
Sant Julià de Cerdanyola 60 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70219 
Sant Just Desvern 2.462 XXXXXXXX 1103000024/51 20.311,50 € 11/Y/70220 
Sant Llorenç d'Hortons 318 XXXXXXXX   3.062,34 € 11/Y/70221 
Sant Llorenç Savall 473 XXXXXXXX 1103000024/149 4.554,99 € 11/Y/70222 
Sant Martí de Tous 227 XXXXXXXX   2.186,01 € 11/Y/70223 
Sant Martí Sarroca 549 XXXXXXXX 1103000024/135 5.286,87 € 11/Y/70224 
Sant Martí Sesgueioles 74 XXXXXXXX   712,62 € 11/Y/70225 
Sant Mateu de Bages 200 XXXXXXXX   1.926 € 11/Y/70226 
Sant Pere de Ribes 3.186 XXXXXXXX 1103000024/39 21.919,68 € 11/Y/70227 
Sant Pere de Riudebitlles 434 XXXXXXXX 1103000024/152 4.179,42 € 11/Y/70228 
Sant Pere de Vilamajor 499 XXXXXXXX 1103000024/142 4.805,37 € 11/Y/70229 
Sant Pere Sallavinera 47 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70230 
Sant Pol de Mar 788 XXXXXXXX 1103000024/119 7.588,44 € 11/Y/70231 
Sant Quintí de Mediona 407 XXXXXXXX   3.919,41 € 11/Y/70232 
Sant Quirze de Besora 532 XXXXXXXX 1103000024/139 5.123,16 € 11/Y/70233 
Sant Quirze del Vallès 1.667 XXXXXXXX 1103000024/68 13.752,75 € 11/Y/70234 
Sant Quirze Safaja 60 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70235 
Sant Sadurní d'Anoia 1.837 XXXXXXXX 1103000024/63 15.155,25 € 11/Y/70236 
Sant Salvador de Guardiola 417 XXXXXXXX 1103000024/157 4.015,71 € 11/Y/70237 
Sant Vicenç de Castellet 1.563 XXXXXXXX 1103000024/73 15.051,69 € 11/Y/70238 
Sant Vicenç de Montalt 643 XXXXXXXX 1103000024/127 6.192,09 € 11/Y/70239 
Sant Vicenç dels Horts 3.685 XXXXXXXX 1103000024/33 25.352,80 € 11/Y/70240 
Santa Cecília de Voltregà 37 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70241 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

100/142 

AJUNTAMENT 
BENEFICIARI 

TRAM 
POBLACIÓ NIF Núm. OPERACIÓ 

COMPTABLE 
IMPORT 

CONCEDIT CODI XBMQ 

Santa Coloma de Cervelló 787 XXXXXXXX 1103000024/120 7.578,81 € 11/Y/70242 
Santa Coloma de Gramenet 19.414 XXXXXXXX 1103000024/5 133.568,32 € 11/Y/70243 
Santa Eulàlia de Ronçana 985 XXXXXXXX 1103000024/100 9.485,55 € 11/Y/70244 
Santa Fe del Penedès 51 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70245 
Santa Margarida de Montbui 1.395 XXXXXXXX 1103000024/77 13.433,85 € 11/Y/70246 
Santa Margarida i els Monjos 765 XXXXXXXX 1103000024/121 7.366,95 € 11/Y/70247 
Santa Maria de Besora 47 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70248 
Santa Maria de Martorelles 108 XXXXXXXX   1.040,04 € 11/Y/70249 
Santa Maria de Merlès 30 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70250 
Santa Maria de Miralles 26 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70251 
Santa Maria de Palautordera 1.171 XXXXXXXX 1103000024/95 11.276,73 € 11/Y/70252 
Santa Maria d'Oló 228 XXXXXXXX   2.195,64 € 11/Y/70253 
Santa Perpètua de Mogoda 2.657 XXXXXXXX 1103000024/47 18.280,16 € 11/Y/70254 
Santa Susanna 412 XXXXXXXX   3.967,56 € 11/Y/70255 
Santpedor 976 XXXXXXXX 1103000024/102 9.398,88 € 11/Y/70256 
Sentmenat 916 XXXXXXXX 1103000024/109 8.821,08 € 11/Y/70257 
Sitges 3.928 XXXXXXXX 1103000024/31 27.024,64 € 11/Y/70258 
Sora 35 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70259 
Subirats 577 XXXXXXXX 1103000024/133 5.556,51 € 11/Y/70260 
Súria 1.449 XXXXXXXX 1103000024/75 13.953,87 € 11/Y/70261 
Tagamanent 54 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70262 
Talamanca 17 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70263 
Teià 893 XXXXXXXX 1103000024/111 8.599,59 € 11/Y/70264 
Terrassa 30.771 XXXXXXXX 1103000024/4 211.704,48 € 11/Y/70265 
Tiana 864 XXXXXXXX 1103000024/115 8.320,32 € 11/Y/70266 
Tordera 2.249 XXXXXXXX 1103000024/54 18.554,25 € 11/Y/70267 
Torelló 2.299 XXXXXXXX 1103000024/53 18.966,75 € 11/Y/70268 
Torre de Claramunt (La) 407 XXXXXXXX   3.919,41 € 11/Y/70269 
Torrelavit 260 XXXXXXXX   2.503,80 € 11/Y/70270 
Torrelles de Foix 431 XXXXXXXX 1103000024/154 4.150,53 € 11/Y/70271 
Torrelles de Llobregat 513 XXXXXXXX 1103000024/141 4.940,19 € 11/Y/70272 
Ullastrell 212 XXXXXXXX   2.041,56 € 11/Y/70273 
Vacarisses 591 XXXXXXXX 1103000024/130 5.691,33 € 11/Y/70274 
Vallbona d'Anoia 214 XXXXXXXX   2.060,82 € 11/Y/70275 
Vallcebre 77 XXXXXXXX   741,51 € 11/Y/70276 
Vallgorguina 251 XXXXXXXX   2.417,13 € 11/Y/70277 
Vallirana 1.781 XXXXXXXX 1103000024/65 14.693,25 € 11/Y/70278 
Vallromanes 221 XXXXXXXX   2.128,23 € 11/Y/70279 
Veciana 47 XXXXXXXX   600 € 11/Y/70280 
Vic 6.143 XXXXXXXX 1103000024/22 42.263,84 € 11/Y/70281 
Vilada 141 XXXXXXXX   1.357,83 € 11/Y/70282 
Viladecans 7.861 XXXXXXXX 1103000024/16 54.083,68 € 11/Y/70283 
Viladecavalls 692 XXXXXXXX 1103000024/122 6.663,96 € 11/Y/70284 
Vilafranca del Penedès 5.683 XXXXXXXX 1103000024/24 39.099,04 € 11/Y/70285 
Vilalba Sasserra 84 XXXXXXXX   808,92 € 11/Y/70286 
Vilanova del Camí 1.547 XXXXXXXX 1103000024/74 12.762,75 € 11/Y/70287 
Vilanova del Vallès 482 XXXXXXXX 1103000024/146 4.641,66 € 11/Y/70288 
Vilanova i la Geltrú 10.380 XXXXXXXX 1103000024/10 71.414,40 € 11/Y/70289 
Vilassar de Dalt 1.365 XXXXXXXX 1103000024/78 13.144,95 € 11/Y/70290 
Vilassar de Mar 2.910 XXXXXXXX 1103000024/43 24.007,50 € 11/Y/70291 
Vilobí del Penedès 184 XXXXXXXX  1.771,92 € 11/Y/70292 
Viver i Serrateix 42 XXXXXXXX  600 € 11/Y/70293 

Total    4.171.195,29 €  
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Consorci d’Osona de Serveis 
Socials 3.320 XXXXXXXX 1103000019/1 32.821,17 €  11/Y/70295 

Consorci per la Promoció dels 
Municipis del Lluçanès 1.704 XXXXXXXX 1103000019/2 17.753,16 € 11/Y/70294 

Total     50.574,33 €  
 
MANCOMUNITAT 

BENEFICIÀRIA 
TRAM 

POBLACIÓ NIF Núm. OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
CONCEDIT CODI XBMQ 

Mancomunitat Intermunicipal 
Voluntaria La Plana 4.146 XXXXXXXX 1103000020/1 40.416,30 € 11/Y/70296 

Total     40.416,30 €  
 
Tercer.- Disposar la despesa total de 4.262.185,92 € a càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: un import de 4.171.195,29 € a l’aplicació pressupostària 
G/61101/233A0/46280, un import de 50.574,33 € a l’aplicació pressupostària 
G/61101/233A0/46780, i un import de 40.416,30 € a l’aplicació pressupostària 
G/61101/233A0/46380 del pressupost de l’any 2011 del Servei d’Acció Social de l’Àrea 
de Benestar Social. 
 
Condicionar els ajuts dels següents ajuntaments a l’aprovació de la corresponent 
modificació de crèdit per un import de 176.442,90 € a l’aplicació pressupostària 
G/61101/233A0/46280: 
 

AJUNTAMENT HAB. FONS DE PRESTACIÓ IMPORT CODI 
XBMQ 

Canyelles 412 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.967,56 €  11/Y/70058 
Santa Susanna 412 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària     3.967,56 €  11/Y/70255 
Sant Quintí de Mediona 407 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.919,41 €  11/Y/70232 
Torre de Claramunt (La) 407 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.919,41 €  11/Y/70269 
Casserres 402 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.871,26 €  11/Y/70064 
Pobla de Lillet (La) 384 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.697,92 €  11/Y/70175 
Cànoves i Samalús 380 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.659,40 €  11/Y/70057 
Collbató 365 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.514,95 €  11/Y/70086 
Pobla de Claramunt (La) 356 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.428,28 €  11/Y/70174 
Cercs 353 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.399,39 €  11/Y/70083 
Castellet i la Gornal 350 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.370,50 €  11/Y/70073 
Palma de Cervelló (La) 344 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.312,72 €  11/Y/70168 
Sant Cebrià de Vallalta 338 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.254,94 €  11/Y/70203 
Callús 333 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.206,79 €  11/Y/70024 
Sant Llorenç d'Hortons 318 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.062,34 €  11/Y/70221 
Font-rubí 317 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      3.052,71 €  11/Y/70102 
Castellví de la Marca 304 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.927,52 €  11/Y/70080 
Avinyonet del Penedès 291 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.802,33 €  11/Y/70045 
Granada (La) 287 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.763,81 €  11/Y/70111 
Hostalets de Pierola (Els) 278 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.677,14 €  11/Y/70117 
Castellgalí 266 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.561,58 €  11/Y/70076 
Olivella 265 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.551,95 €  11/Y/70159 
Sant Esteve de Palautordera 265 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.551,95 €  11/Y/70208 
Torrelavit 260 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.503,80 €  11/Y/70270 
Vallgorguina 251 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.417,13 €  11/Y/70277 
Guardiola de Berguedà 240 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.311,20 €  11/Y/70115 
Santa Maria d'Oló 228 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.195,64 €  11/Y/70253 
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AJUNTAMENT HAB. FONS DE PRESTACIÓ IMPORT CODI 
XBMQ 

Olvan 227 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.186,01 €  11/Y/70160 
Sant Martí de Tous 227 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.186,01 €  11/Y/70223 
Castellví de Rosanes 223 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.147,49 €  11/Y/70081 
Olesa de Bonesvalls 221 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.128,23 €  11/Y/70157 
Vallromanes 221 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.128,23 €  11/Y/70279 
Bruc (El) 214 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.060,82 €  11/Y/70034 
Vallbona d'Anoia 214 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.060,82 €  11/Y/70275 
Figaró-Montmany 213 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.051,19 €  11/Y/70097 
Ullastrell 212 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.041,56 €  11/Y/70273 
Llacuna (La) 208 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      2.003,04 €  11/Y/70120 
Pla del Penedès (El) 205 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.974,15 €  11/Y/70173 
Sant Mateu de Bages 200 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.926 €  11/Y/70226 
Fogars de la Selva 193 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.858,59 €  11/Y/70099 
Sant Iscle de Vallalta 191 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.839,33 €  11/Y/70215 
Montesquiu 186 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.791,18 €  11/Y/70144 
Vilobí del Penedès 184 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.771,92 €  11/Y/70292 
Fonollosa 183 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.762,29 €  11/Y/70101 
Sant Cugat Sesgarrigues 166 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.598,58 €  11/Y/70207 
Carme 165 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.588,95 €  11/Y/70063 
Calders 160 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.540,80 €  11/Y/70028 
Gualba 154 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.483,02 €  11/Y/70114 
Cabrera d'Anoia 153 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.473,39 €  11/Y/70032 
Borredà 142 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.367,46 €  11/Y/70035 
Vilada 141 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.357,83 €  11/Y/70282 
Jorba 139 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.338,57 €  11/Y/70119 
Monistrol de Calders 137 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.319,31 €  11/Y/70140 
Prats de Rei (Els) 124 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.194,12 €  11/Y/70180 
Pacs del Penedès 122 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.174,86 €  11/Y/70164 
Montmajor 112 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.078,56 €  11/Y/70146 
Santa Maria de Martorelles 108 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.040,04 €  11/Y/70249 
Cabanyes del Penedès (Les) 104 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària      1.001,52 €  11/Y/70033 
Castellnou de Bages 102 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària        982,26 €  11/Y/70077 
Estany (L') 102 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         982,26 €  11/Y/70096 
Rellinars 102 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         982,26 €  11/Y/70188 
Òrrius 95 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         914,85 €  11/Y/70163 
Pontons 92 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         885,96 €  11/Y/70178 
Rajadell 91 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         876,33 €  11/Y/70187 
Castellfollit del Boix 88 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         847,44 €  11/Y/70075 
Castellcir 84 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         808,92 €  11/Y/70071 
Vilalba Sasserra 84 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         808,92 €  11/Y/70286 
Castellolí 82 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         789,66 €  11/Y/70078 
Fogars de Montclús 78 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         751,14 €  11/Y/70100 
Puigdàlber 77 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         741,51 €  11/Y/70183 
Vallcebre 77 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         741,51 €  11/Y/70276 
Sant Martí Sesgueioles 74 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         712,62 €  11/Y/70225 
Montseny 73 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         702,99 €  11/Y/70150 
Espunyola (L') 71 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         683,73 €  11/Y/70095 
Marganell 68 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         654,84 €  11/Y/70128 
Copons 64 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         616,32 €  11/Y/70088 
Saldes 64 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         616,32 €  11/Y/70196 
Sant Julià de Cerdanyola 60 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70219 
Sant Quirze Safaja 60 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70235 
Calonge de Segarra 56 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70023 
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AJUNTAMENT HAB. FONS DE PRESTACIÓ IMPORT CODI 
XBMQ 

Castellfollit de Riubregós 55 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70074 
Montmaneu 55 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70147 
Aguilar de Segarra 54 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70054 
Collsuspina 54 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70087 
Tagamanent 54 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70262 
Santa Fe del Penedès 51 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70245 
Orís 48 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70161 
Nou de Berguedà (La) 47 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70154 
Sant Pere Sallavinera 47 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70230 
Santa Maria de Besora 47 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70248 
Veciana 47 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70280 
Pujalt 46 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70185 
Campins 45 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70022 
Argençola 42 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70050 
Viver i Serrateix 42 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70293 
Rubió 41 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70193 
Mura 40 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70151 
Castellar de n'Hug 38 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70066 
Santa Cecília de Voltregà 37 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70241 
Sora 35 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70259 
Orpí 34 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70162 
Sagàs 32 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70195 
Santa Maria de Merlès 30 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70250 
Gallifa 29 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70105 
Montclar 29 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70143 
Castellar del Riu 28 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70067 
Gaià 26 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70104 
Santa Maria de Miralles 26 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70251 
Bellprat 24 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70038 
Fígols 21 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70098 
Capolat 18 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70060 
Talamanca 17 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70263 
Quar (La) 15 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70186 
Granera 14 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70112 
Castell de l'Areny 11 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70065 
Sant Jaume de Frontanyà 5 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70216 
Gisclareny 4 Serveis Socials d’Atenció Domiciliària         600 €  11/Y/70110 

 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les presents accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2011: 
 

1. Acceptació 
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, en el 

termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de la notificació, manifestin 
expressament l’acceptació del suport així com de tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució, mitjançant el model 
normalitzat YG-0102. 

 
1.2. En cas que, transcorregut un mes a comptar des de la data de notificació, el 

beneficiari no hagués tramès l’acceptació a la Diputació, s’entendrà que hi ha 
renunciat. 
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2. Execució 
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en 
el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 

 

3. Justificació 
3.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
 

3.2. Les accions de suport es pagaran de la forma següent: es pagarà el 20 per 
cent de l’import de l’ajut contra presentació de l’acceptació, però mai per un 
import inferior a 500 €. Aquest pagament es farà “a justifica” i la seva 
justificació s’efectuarà conjuntament amb la corresponent al pagament 
immediatament posterior. 

 

3.3. La diferència existent, si n’hi ha, entre el primer lliurament a què es refereix el 
punt anterior i l’import total de l’ajut es pagarà contra presentació de la 
justificació de l’activitat objecte d’ajut. Per justificar l’activitat objecte d’ajut, 
caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de justificació YG-
0103. 

 

3.4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 
d’estar datades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2012 i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011.  

 

3.5. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 
del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 

3.6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 
materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens 
beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original. 

 

3.7. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts 
no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran durant l’any 
2011 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import 
justificat respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 15 
de juliol de 2011 i que el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o 
reduccions superi el 5 per cent del fons. La data màxima per a l’aprovació de 
la redistribució dels imports sobrants serà la de la última Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona del mes de novembre de l’any 2011. 

 

4. Tancament i liquidació 
4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà 

un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de 
justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que 
de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  

 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

105/142 

4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 
esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 
Cinquè.-  Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació de les presents accions de suport, respectivament. 
 
Sisè.-  Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de l ’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport  “serveis  socials bàsics” en el marc de 
la convocatòria 2011 del Pla de Concertació.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
 
Vist que en el Catàleg 2011 es preveu l’acció de suport “serveis socials bàsics”, 
gestionada pel Servei d’Acció Social i consistent en fons de prestació, els quals es 
caracteritzen per ser suports econòmics calculats en base a l’aplicació proporcional de 
criteris objectius que recullen les característiques socioeconòmiques de tots els ens 
adherits al Protocol general del Pla de Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens 
adherits. 
 
Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Ajuntaments de 
municipis de la província de Barcelona, fins a 300.000 habitants, els seus ens 
dependents, consorcis i mancomunitats i que tots ells tenen garantida una dotació 
econòmica destinada al suport dels serveis socials bàsics en funció del tram 
poblacional corresponent al municipi segons el padró d’habitants de data 1 de gener 
de 2010. 
 

Vist que les ràtio establertes són les següents: 
- 0,85 € per habitant per als Ajuntaments de municipis de més de 20.000 

habitants. 
- 1 € per habitant per als Ajuntaments de municipis d’entre 10.000 i 20.000 

habitants. 
- 1,10 € per habitant major de seixanta-cinc anys per als Ajuntaments de 

municipis de menys de 10.000 habitants. 
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Vist que cal procedir a la introducció d’una mesura correctora en el càlcul dels ajuts 
consistents en fons de prestació, per la qual es garanteixi un mínim de 600 € a aquells 
ajuntaments que, aplicant la ràtio anterior, els correspondria un import inferior a 600 €, 
així com per eliminar el mínim d’edat previst pels ajuntaments de municipis de menys 
de 10.000 habitants. 
 

Vist l’article 20.1 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 

Vist l’article 20.2 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió es 
produirà en la primera Junta de Govern de l’any 2011. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, 
si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Proposar, tal com disposa l’article 20.1 del text del Règim de concertació de 
la convocatòria 2011 aprovat per Junta de Govern de 25 de novembre de 2010, la 
concessió de l’acció de suport econòmic consistent en fons de prestació de suport als 
Serveis socials bàsics per als ens locals de la província de Barcelona fins a 300.000 
habitants, en els termes que s’expressen al Catàleg de suport als serveis i les activitats 
locals per al 2011. 
 

Segon.-  Aprovar la següent resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons 
de prestació de suport “Serveis socials bàsics”, en el marc de la convocatòria 2011 del 
Pla de concertació: 
 
AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

TRAM 
POBLACIÓ  NIF Núm. OPERACIÓ 

COMPTABLE 
IMPORT 

CONCEDIT CODI XBMQ 

Abrera 11.469 XXXXXXXXX 1103000040/1 11.469 € 11/Y/70567 
Aguilar de Segarra 253 XXXXXXXXX 1103000040/2 600 € 11/Y/70566 
Alella 9.557 XXXXXXXXX 1103000040/3 10.512,70 € 11/Y/70565 
Ametlla del Vallès (L') 8.112 XXXXXXXXX 1103000040/4 8.923,20 € 11/Y/70564 
Arenys de Mar 14.688 XXXXXXXXX 1103000040/5 14.688 € 11/Y/70563 
Arenys de Munt 8.335 XXXXXXXXX 1103000040/6 9.168,50 € 11/Y/70562 
Argençola 245 XXXXXXXXX 1103000040/7 600 € 11/Y/70561 
Argentona 11.718 XXXXXXXXX 1103000040/8 11.718 € 11/Y/70560 
Artés 5.515 XXXXXXXXX 1103000040/9 6.066,50 € 11/Y/70559 
Avià 2.223 XXXXXXXXX 1103000040/10 2.445,30 € 11/Y/70558 
Avinyó 2.336 XXXXXXXXX 1103000040/11 2.569,60 € 11/Y/70557 
Avinyonet del Penedès 1.685 XXXXXXXXX 1103000040/12 1.853,50 € 11/Y/70556 
Badalona 218.886 XXXXXXXXX 1103000040/13 186.053,10 € 11/Y/70555 
Badia del Vallès 13.703 XXXXXXXXX 1103000040/14 13.703 € 11/Y/70302 
Bagà 2.361 XXXXXXXXX 1103000040/15 2.597,10 € 11/Y/70554 
Balsareny 3.485 XXXXXXXXX 1103000040/16 3.833,50 € 11/Y/70553 
Barberà del Vallès 31.688 XXXXXXXXX 1103000040/17 26.934,80 € 11/Y/70351 
Begues 6.348 XXXXXXXXX 1103000040/18 6.982,80 € 11/Y/70552 
Bellprat 97 XXXXXXXXX 1103000040/19 600 € 11/Y/70551 
Berga 17.161 XXXXXXXXX 1103000040/20 17.161 € 11/Y/70550 
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AJUNTAMENTS 
BENEFICIARIS 

TRAM 
POBLACIÓ  NIF Núm. OPERACIÓ 

COMPTABLE 
IMPORT 

CONCEDIT CODI XBMQ 

Bigues i Riells 8.664 XXXXXXXXX 1103000040/21 9.530,40 € 11/Y/70549 
Borredà 604 XXXXXXXXX 1103000040/22 664,40 € 11/Y/70548 
Bruc (El) 1.956 XXXXXXXXX 1103000040/23 2.151,60 € 11/Y/70547 
Cabanyes del Penedès (Les) 902 XXXXXXXXX 1103000040/24 992,20 € 11/Y/70546 
Cabrera d'Anoia 1.343 XXXXXXXXX 1103000040/25 1.477,30 € 11/Y/70545 
Cabrera de Mar 4.504 XXXXXXXXX 1103000040/26 4.954,40 € 11/Y/70544 
Cabrils 7.108 XXXXXXXXX 1103000040/27 7.818,80 € 11/Y/70543 
Calaf 3.611 XXXXXXXXX 1103000040/28 3.972,10 € 11/Y/70542 
Caldes de Montbui 17.019 XXXXXXXXX 1103000040/29 17.019 € 11/Y/70540 
Caldes d'Estrac 2.783 XXXXXXXXX 1103000040/30 3.061,30 € 11/Y/70541 
Calella 18.625 XXXXXXXXX 1103000040/31 18.625 € 11/Y/70539 
Calonge de Segarra 194 XXXXXXXXX 1103000040/32 600 € 11/Y/70538 
Callús 1.845 XXXXXXXXX 1103000040/33 2.029,50 € 11/Y/70537 
Campins 413 XXXXXXXXX 1103000040/34 600 € 11/Y/70536 
Canet de Mar 13.915 XXXXXXXXX 1103000040/35 13.915 € 11/Y/70535 
Canovelles 16.076 XXXXXXXXX 1103000040/36 16.076 € 11/Y/70534 
Cànoves i Samalús 2.809 XXXXXXXXX 1103000040/37 3.089,90 € 11/Y/70533 
Canyelles 4.196 XXXXXXXXX 1103000040/38 4.615,60 € 11/Y/70532 
Capellades 5.498 XXXXXXXXX 1103000040/39 6.047,80 € 11/Y/70531 
Capolat 82 XXXXXXXXX 1103000040/40 600 € 11/Y/70530 
Cardedeu 16.897 XXXXXXXXX 1103000040/41 16.897 € 11/Y/70529 
Cardona 5.182 XXXXXXXXX 1103000040/42 5.700,20 € 11/Y/70528 
Carme 828 XXXXXXXXX 1103000040/43 910,80 € 11/Y/70527 
Casserres 1.583 XXXXXXXXX 1103000040/44 1.741,30 € 11/Y/70526 
Castell de l'Areny 75 XXXXXXXXX 1103000040/45 600 € 11/Y/70519 
Castellar de n'Hug 187 XXXXXXXXX 1103000040/46 600 € 11/Y/70523 
Castellar del Riu 163 XXXXXXXXX 1103000040/47 600 € 11/Y/70525 
Castellar del Vallès 23.129 XXXXXXXXX 1103000040/48 19.659,65 € 11/Y/70524 
Castellbell i el Vilar 3.731 XXXXXXXXX 1103000040/49 4.104,10 € 11/Y/70522 
Castellbisbal 12.223 XXXXXXXXX 1103000040/50 12.223 € 11/Y/70521 
Castelldefels 62.250 XXXXXXXXX 1103000040/51 52.912,50 € 11/Y/70520 
Castellet i la Gornal 2.240 XXXXXXXXX 1103000040/52 2.464 € 11/Y/70518 
Castellfollit del Boix 410 XXXXXXXXX 1103000040/53 600 € 11/Y/70517 
Castellfollit de Riubregós 197 XXXXXXXXX 1103000040/54 600 € 11/Y/70516 
Castellgalí 1.958 XXXXXXXXX 1103000040/55 2.153,80 € 11/Y/70515 
Castellnou de Bages 1.069 XXXXXXXXX 1103000040/56 1.175,90 € 11/Y/70514 
Castellolí 519 XXXXXXXXX 1103000040/57 600 € 11/Y/70513 
Castellví de la Marca 1.635 XXXXXXXXX 1103000040/58 1.798,50 € 11/Y/70512 
Castellví de Rosanes 1.755 XXXXXXXXX 1103000040/59 1.930,50 € 11/Y/70511 
Centelles 7.259 XXXXXXXXX 1103000040/60 7.984,90 € 11/Y/70510 
Cercs 1.326 XXXXXXXXX 1103000040/61 1.458,60 € 11/Y/70338 
Cerdanyola del Vallès 58.407 XXXXXXXXX 1103000040/62 49.645,95 € 11/Y/70340 
Cervelló 8.566 XXXXXXXXX 1103000040/63 9.422,60 € 11/Y/70509 
Collbató 4.114 XXXXXXXXX 1103000040/64 4.525,40 € 11/Y/70508 
Copons 320 XXXXXXXXX 1103000040/65 600 € 11/Y/70507 
Corbera de Llobregat 14.000 XXXXXXXXX 1103000040/66 14.000 € 11/Y/70506 
Cornellà de Llobregat 87.240 XXXXXXXXX 1103000040/67 74.154 € 11/Y/70505 
Cubelles 13.995 XXXXXXXXX 1103000040/68 13.995 € 11/Y/70504 
Dosrius 5.010 XXXXXXXXX 1103000040/69 5.511 € 11/Y/70503 
Esparreguera 22.042 XXXXXXXXX 1103000040/70 18.735,70 € 11/Y/70502 
Esplugues de Llobregat 46.649 XXXXXXXXX 1103000040/71 39.651,65 € 11/Y/70501 
Espunyola (L') 262 XXXXXXXXX 1103000040/72 600 € 11/Y/70500 
Figaró-Montmany 1.083 XXXXXXXXX 1103000040/73 1.191,30 € 11/Y/70450 
Fígols 54 XXXXXXXXX 1103000040/74 600 € 11/Y/70499 
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Fogars de Montclús 455 XXXXXXXXX 1103000040/75 600 € 11/Y/70498 
Fogars de la Selva 1.513 XXXXXXXXX 1103000040/76 1.664,30 € 11/Y/70497 
Fonollosa 1.401 XXXXXXXXX 1103000040/77 1.541,10 € 11/Y/70496 
Font-rubí 1.466 XXXXXXXXX 1103000040/78 1.612,60 € 11/Y/70495 
Franqueses del Vallès (Les) 18.114 XXXXXXXXX 1103000040/79 18.114 € 11/Y/70494 
Gaià 177 XXXXXXXXX 1103000040/80 600 € 11/Y/70490 
Gallifa 215 XXXXXXXXX 1103000040/81 600 € 11/Y/70493 
Garriga (La) 15.069 XXXXXXXXX 1103000040/82 15.069 € 11/Y/70492 
Gavà (Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris) 46.383 XXXXXXXXX 1103000040/83 39.425,55 € 11/Y/70491 

Gelida 6.945 XXXXXXXXX 1103000040/84 7.639,50 € 11/Y/70489 
Gironella 5.067 XXXXXXXXX 1103000040/85 5.573,70 € 11/Y/70488 
Gisclareny 33 XXXXXXXXX 1103000040/86 600 € 11/Y/70487 
Granada (La) 1.963 XXXXXXXXX 1103000040/87 2.159,30 € 11/Y/70486 
Granollers 59.691 XXXXXXXXX 1103000040/88 50.737,35 € 11/Y/70485 
Gualba 1.235 XXXXXXXXX 1103000040/89 1.358,50 € 11/Y/70484 
Guardiola de Berguedà 1.024 XXXXXXXXX 1103000040/90 1.126,40 € 11/Y/70482 
Hospitalet de Llobregat (L') 258.642 XXXXXXXXX 1103000040/91 219.845,70 € 11/Y/70481 
Hostalets de Pierola (Els) 2.743 XXXXXXXXX 1103000040/92 3.017,30 € 11/Y/70426 
Igualada 39.149 XXXXXXXXX 1103000040/93 33.276,65 € 11/Y/70478 
Jorba 823 XXXXXXXXX 1103000040/94 905,30 € 11/Y/70477 
Llacuna (La) 937 XXXXXXXXX 1103000040/95 1.030,70 € 11/Y/70476 
Llagosta (La) 13.713 XXXXXXXXX 1103000040/96 13.713 € 11/Y/70475 
Lliçà d'Amunt 14.356 XXXXXXXXX 1103000040/97 14.356 € 11/Y/70473 
Lliçà de Vall 6.365 XXXXXXXXX 1103000040/98 7.001,50 € 11/Y/70472 
Llinars del Vallès 9.170 XXXXXXXXX 1103000040/99 10.087 € 11/Y/70474 
Malgrat de Mar 18.596 XXXXXXXXX 1103000040/100 18.596 € 11/Y/70471 
Manlleu 20.450 XXXXXXXXX 1103000040/101 17.382,50 € 11/Y/70470 
Manresa 76.209 XXXXXXXXX 1103000040/102 64.777,65 € 11/Y/70469 
Marganell 317 XXXXXXXXX 1103000040/103 600 € 11/Y/70359 
Martorell 26.815 XXXXXXXXX 1103000040/104 22.792,75 € 11/Y/70468 
Martorelles 4.900 XXXXXXXXX 1103000040/105 5.390 € 11/Y/70467 
Masies de Voltregà (Les) 3.226 XXXXXXXXX 1103000040/106 3.548,60 € 11/Y/70466 
Masnou (El) 22.536 XXXXXXXXX 1103000040/107 19.155,60 € 11/Y/70465 
Masquefa 8.295 XXXXXXXXX 1103000040/108 9.124,50 € 11/Y/70464 
Matadepera 8.606 XXXXXXXXX 1103000040/109 9.466,60 € 11/Y/70463 
Mataró 122.905 XXXXXXXXX 1103000040/110 104.469,25 € 11/Y/70462 
Mediona 2.363 XXXXXXXXX 1103000040/111 2.599,30 € 11/Y/70461 
Molins de Rei 24.236 XXXXXXXXX 1103000040/112 20.600,60 € 11/Y/70460 
Mollet del Vallès 52.459 XXXXXXXXX 1103000040/113 44.590,15 € 11/Y/70459 
Monistrol de Montserrat 3.027 XXXXXXXXX 1103000040/114 3.329,70 € 11/Y/70455 
Montcada i Reixac 33.656 XXXXXXXXX 1103000040/115 28.607,60 € 11/Y/70457 
Montclar 112 XXXXXXXXX 1103000040/116 600 € 11/Y/70454 
Montesquiu 897 XXXXXXXXX 1103000040/117 986,70 € 11/Y/70453 
Montgat 10.584 XXXXXXXXX 1103000040/118 10.584 € 11/Y/70456 
Montmajor 483 XXXXXXXXX 1103000040/119 600 € 11/Y/70452 
Montmaneu 184 XXXXXXXXX 1103000040/120 600 € 11/Y/70451 
Montmeló 9.001 XXXXXXXXX 1103000040/121 9.901,10 € 11/Y/70449 
Montornès del Vallès 15.790 XXXXXXXXX 1103000040/122 15.790 € 11/Y/70448 
Montseny 312 XXXXXXXXX 1103000040/123 600 € 11/Y/70447 
Mura 233 XXXXXXXXX 1103000040/124 600 € 11/Y/70446 
Navarcles 5.964 XXXXXXXXX 1103000040/125 6.560,40 € 11/Y/70445 
Navàs 6.194 XXXXXXXXX 1103000040/126 6.813,40 € 11/Y/70444 
Nou de Berguedà (La) 155 XXXXXXXXX 1103000040/127 600 € 11/Y/70443 
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Òdena 3.442 XXXXXXXXX 1103000040/128 3.786,20 € 11/Y/70442 
Olèrdola 3.533 XXXXXXXXX 1103000040/129 3.886,30 € 11/Y/70440 
Olesa de Bonesvalls 1.702 XXXXXXXXX 1103000040/130 1.872,20 € 11/Y/70439 
Olesa de Montserrat 23.646 XXXXXXXXX 1103000040/131 20.099,10 € 11/Y/70438 
Olivella 3.405 XXXXXXXXX 1103000040/132 3.745,50 € 11/Y/70437 
Olvan 902 XXXXXXXXX 1103000040/133 992,20 € 11/Y/70441 
Orís 296 XXXXXXXXX 1103000040/134 600 € 11/Y/70436 
Orpí 179 XXXXXXXXX 1103000040/135 600 € 11/Y/70435 
Òrrius 654 XXXXXXXXX 1103000040/136 719,40 € 11/Y/70434 
Pacs del Penedès 881 XXXXXXXXX 1103000040/137 969,10 € 11/Y/70433 
Palafolls 8.773 XXXXXXXXX 1103000040/138 9.650,30 € 11/Y/70432 
Palau-solità i Plegamans 14.190 XXXXXXXXX 1103000040/139 14.190 € 11/Y/70431 
Pallejà 11.263 XXXXXXXXX 1103000040/140 11.263 € 11/Y/70430 
Palma de Cervelló (La) 3.035 XXXXXXXXX 1103000040/141 3.338,50 € 11/Y/70301 
Papiol (El) 3.937 XXXXXXXXX 1103000040/142 4.330,70 € 11/Y/70429 
Parets del Vallès 17.805 XXXXXXXXX 1103000040/143 17.805 € 11/Y/70428 
Piera 14.576 XXXXXXXXX 1103000040/144 14.576 € 11/Y/70427 
Pineda de Mar 25.893 XXXXXXXXX 1103000040/145 22.009,05 € 11/Y/70425 
Pla del Penedès (El) 1.103 XXXXXXXXX 1103000040/146 1.213,30 € 11/Y/70424 
Pobla de Claramunt (La) 2.295 XXXXXXXXX 1103000040/147 2.524,50 € 11/Y/70423 
Pobla de Lillet (La) 1.303 XXXXXXXXX 1103000040/148 1.433,30 € 11/Y/70422 
Polinyà 7.798 XXXXXXXXX 1103000040/149 8.577,80 € 11/Y/70421 
Pont de Vilomara i Rocafort (El) 3.760 XXXXXXXXX 1103000040/150 4.136 € 11/Y/70408 
Pontons 539 XXXXXXXXX 1103000040/151 600 € 11/Y/70420 
Prat de Llobregat (El) 63.434 XXXXXXXXX 1103000040/152 53.918,90 € 11/Y/70419 
Prats de Rei (Els) 549 XXXXXXXXX 1103000040/153 603,90 € 11/Y/70418 
Premià de Dalt 10.064 XXXXXXXXX 1103000040/154 10.064 € 11/Y/70368 
Premià de Mar 27.802 XXXXXXXXX 1103000040/155 23.631,70 € 11/Y/70417 
Puigdàlber 522 XXXXXXXXX 1103000040/156 600 € 11/Y/70416 
Puig-reig 4.333 XXXXXXXXX 1103000040/157 4.766,30 € 11/Y/70415 
Pujalt 205 XXXXXXXXX 1103000040/158 600 € 11/Y/70414 
Quar (La) 59 XXXXXXXXX 1103000040/159 600 € 11/Y/70413 
Rajadell 514 XXXXXXXXX 1103000040/160 600 € 11/Y/70412 
Rellinars 727 XXXXXXXXX 1103000040/161 799,70 € 11/Y/70411 
Ripollet 37.151 XXXXXXXXX 1103000040/162 31.578,35 € 11/Y/70410 
Roca del Vallès (La) 10.291 XXXXXXXXX 1103000040/163 10.291 € 11/Y/70409 
Roda de Ter 6.118 XXXXXXXXX 1103000040/164 6.729,80 € 11/Y/70407 
Rubí 73.591 XXXXXXXXX 1103000040/165 62.552,35 € 11/Y/70406 
Rubió 218 XXXXXXXXX 1103000040/166 600 € 11/Y/70405 
Sabadell 207.338 XXXXXXXXX 1103000040/167 176.237,30 € 11/Y/70404 
Sagàs 141 XXXXXXXXX 1103000040/168 600 € 11/Y/70403 
Saldes 340 XXXXXXXXX 1103000040/169 600 € 11/Y/70401 
Sallent 7.029 XXXXXXXXX 1103000040/170 7.731,90 € 11/Y/70400 
Sant Adrià de Besòs 34.104 XXXXXXXXX 1103000040/171 28.988,40 € 11/Y/70397 
Sant Andreu de la Barca 26.682 XXXXXXXXX 1103000040/172 22.679,70 € 11/Y/70396 
Sant Andreu de Llavaneres 10.303 XXXXXXXXX 1103000040/173 10.303 € 11/Y/70395 
Sant Antoni de Vilamajor 5.479 XXXXXXXXX 1103000040/174 6.026,90 € 11/Y/70394 
Sant Boi de Llobregat 82.411 XXXXXXXXX 1103000040/175 70.049,35 € 11/Y/70393 
Sant Cebrià de Vallalta 3.388 XXXXXXXXX 1103000040/176 3.726,80 € 11/Y/70391 
Sant Celoni 16.905 XXXXXXXXX 1103000040/177 16.905 € 11/Y/70392 
Sant Climent de Llobregat 3.819 XXXXXXXXX 1103000040/178 4.200,90 € 11/Y/70390 
Sant Cugat del Vallès 81.745 XXXXXXXXX 1103000040/179 69.483,25 € 11/Y/70389 
Sant Cugat Sesgarrigues 973 XXXXXXXXX 1103000040/180 1.070,30 € 11/Y/70388 
Sant Esteve de Palautordera 2.500 XXXXXXXXX 1103000040/181 2.750 € 11/Y/70387 
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Sant Esteve Sesrovires 7.329 XXXXXXXXX 1103000040/182 8.061,90 € 11/Y/70386 
Sant Feliu de Codines 5.836 XXXXXXXXX 1103000040/183 6.419,60 € 11/Y/70384 
Sant Feliu de Llobregat 43.112 XXXXXXXXX 1103000040/184 36.645,20 € 11/Y/70383 
Sant Fost de Campsentelles 8.292 XXXXXXXXX 1103000040/185 9.121,20 € 11/Y/70385 
Sant Fruitós de Bages 8.184 XXXXXXXXX 1103000040/186 9.002,40 € 11/Y/70382 
Sant Hipòlit de Voltregà 3.512 XXXXXXXXX 1103000040/187 3.863,20 € 11/Y/70380 
Sant Iscle de Vallalta 1.280 XXXXXXXXX 1103000040/188 1.408 € 11/Y/70398 
Sant Jaume de Frontanyà 24 XXXXXXXXX 1103000040/189 600 € 11/Y/70379 
Sant Joan de Vilatorrada 10.856 XXXXXXXXX 1103000040/190 10.856 € 11/Y/70377 
Sant Joan Despí 32.338 XXXXXXXXX 1103000040/191 27.487,30 € 11/Y/70378 
Sant Julià de Cerdanyola 267 XXXXXXXXX 1103000040/192 600 € 11/Y/70303 
Sant Just Desvern 15.923 XXXXXXXXX 1103000040/193 15.923 € 11/Y/70375 
Sant Llorenç d'Hortons 2.416 XXXXXXXXX 1103000040/194 2.657,60 € 11/Y/70374 
Sant Llorenç Savall 2.402 XXXXXXXXX 1103000040/195 2.642,20 € 11/Y/70373 
Sant Martí de Tous 1.164 XXXXXXXXX 1103000040/196 1.280,40 € 11/Y/70372 
Sant Martí Sarroca 3.161 XXXXXXXXX 1103000040/197 3.477,10 € 11/Y/70371 
Sant Martí Sesgueioles 381 XXXXXXXXX 1103000040/198 600 € 11/Y/70370 
Sant Mateu de Bages 663 XXXXXXXXX 1103000040/199 729,30 € 11/Y/70369 
Sant Pere de Ribes 28.399 XXXXXXXXX 1103000040/200 24.139,15 € 11/Y/70367 
Sant Pere de Riudebitlles 2.381 XXXXXXXXX 1103000040/201 2.619,10 € 11/Y/70366 
Sant Pere de Vilamajor 4.147 XXXXXXXXX 1103000040/202 4.561,70 € 11/Y/70365 
Sant Pere Sallavinera 168 XXXXXXXXX 1103000040/203 600 € 11/Y/70402 
Sant Pol de Mar 5.076 XXXXXXXXX 1103000040/204 5.583,60 € 11/Y/70364 
Sant Quintí de Mediona 2.188 XXXXXXXXX 1103000040/205 2.406,80 € 11/Y/70363 
Sant Quirze de Besora 2.240 XXXXXXXXX 1103000040/206 2.464 € 11/Y/70362 
Sant Quirze del Vallès 18.702 XXXXXXXXX 1103000040/207 18.702 € 11/Y/70361 
Sant Sadurní d'Anoia 12.323 XXXXXXXXX 1103000040/208 12.323 € 11/Y/70360 
Sant Salvador de Guardiola 3.078 XXXXXXXXX 1103000040/209 3.385,80 € 11/Y/70483 
Sant Vicenç de Castellet 8.688 XXXXXXXXX 1103000040/210 9.556,80 € 11/Y/70343 
Sant Vicenç de Montalt 5.776 XXXXXXXXX 1103000040/211 6.353,60 € 11/Y/70341 
Sant Vicenç dels Horts 28.024 XXXXXXXXX 1103000040/212 23.820,40 € 11/Y/70342 
Santa Cecília de Voltregà 183 XXXXXXXXX 1103000040/213 600 € 11/Y/70358 
Santa Coloma de Cervelló 7.845 XXXXXXXXX 1103000040/214 8.629,50 € 11/Y/70357 
Santa Coloma de Gramenet 120.060 XXXXXXXXX 1103000040/215 102.051 € 11/Y/70356 
Santa Eulàlia de Ronçana 6.829 XXXXXXXXX 1103000040/216 7.511,90 € 11/Y/70355 
Santa Fe del Penedès 384 XXXXXXXXX 1103000040/217 600 € 11/Y/70354 
Santa Margarida de Montbui 9.811 XXXXXXXXX 1103000040/218 10.792,10 € 11/Y/70353 
Santa Margarida i els Monjos 6.933 XXXXXXXXX 1103000040/219 7.626,30 € 11/Y/70352 
Santa Maria de Besora 168 XXXXXXXXX 1103000040/220 600 € 11/Y/70350 
Santa Maria de Martorelles 839 XXXXXXXXX 1103000040/221 922,90 € 11/Y/70348 
Santa Maria de Merlès 162 XXXXXXXXX 1103000040/222 600 € 11/Y/70349 
Santa Maria de Miralles 133 XXXXXXXXX 1103000040/223 600 € 11/Y/70347 
Santa Maria de Palautordera 9.040 XXXXXXXXX 1103000040/224 9.944 € 11/Y/70346 
Santa Perpètua de Mogoda 25.191 XXXXXXXXX 1103000040/225 21.412,35 € 11/Y/70345 
Santa Susanna 3.308 XXXXXXXXX 1103000040/226 3.638,80 € 11/Y/70344 
Santpedor 7.071 XXXXXXXXX 1103000040/227 7.778,10 € 11/Y/70399 
Sentmenat 8.112 XXXXXXXXX 1103000040/228 8.923,20 € 11/Y/70339 
Sitges 28.130 XXXXXXXXX 1103000040/229 23.910,50 € 11/Y/70337 
Sora 190 XXXXXXXXX 1103000040/230 600 € 11/Y/70336 
Subirats 3.076 XXXXXXXXX 1103000040/231 3.383,60 € 11/Y/70335 
Súria 6.359 XXXXXXXXX 1103000040/232 6.994,90 € 11/Y/70334 
Tagamanent 306 XXXXXXXXX 1103000040/233 600 € 11/Y/70333 
Talamanca 143 XXXXXXXXX 1103000040/234 600 € 11/Y/70332 
Teià 6.081 XXXXXXXXX 1103000040/235 6.689,10 € 11/Y/70330 
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Terrassa 212.724 XXXXXXXXX 1103000040/236 180.815,40 € 11/Y/70331 
Tiana 7.774 XXXXXXXXX 1103000040/237 8.551,40 € 11/Y/70329 
Tordera 15.641 XXXXXXXXX 1103000040/238 15.641 € 11/Y/70328 
Torelló 13.944 XXXXXXXXX 1103000040/239 13.944 € 11/Y/70327 
Torre de Claramunt (La) 3.757 XXXXXXXXX 1103000040/240 4.132,70 € 11/Y/70326 
Torrelavit 1.383 XXXXXXXXX 1103000040/241 1.521,30 € 11/Y/70325 
Torrelles de Foix 2.545 XXXXXXXXX 1103000040/242 2.799,50 € 11/Y/70324 
Torrelles de Llobregat 5.526 XXXXXXXXX 1103000040/243 6.078,60 € 11/Y/70323 
Ullastrell 1.892 XXXXXXXXX 1103000040/244 2.081,20 € 11/Y/70322 
Vacarisses 6.017 XXXXXXXXX 1103000040/245 6.618,70 € 11/Y/70321 
Vallbona d'Anoia 1.423 XXXXXXXXX 1103000040/246 1.565,30 € 11/Y/70320 
Vallcebre 268 XXXXXXXXX 1103000040/247 600 € 11/Y/70319 
Vallgorguina 2.591 XXXXXXXXX 1103000040/248 2.850,10 € 11/Y/70318 
Vallirana 14.200 XXXXXXXXX 1103000040/249 14.200 € 11/Y/70317 
Vallromanes 2.367 XXXXXXXXX 1103000049/1 2.603,70 € 11/Y/70316 
Veciana 173 XXXXXXXXX 1103000049/2 600 € 11/Y/70315 
Vic 40.422 XXXXXXXXX 1103000049/3 34.358,70 € 11/Y/70314 
Vilada 516 XXXXXXXXX 1103000049/4 600 € 11/Y/70313 
Viladecans 64.077 XXXXXXXXX 1103000049/5 54.465,45 € 11/Y/70311 
Viladecavalls 7.323 XXXXXXXXX 1103000049/6 8.055,30 € 11/Y/70312 
Vilafranca del Penedès 38.218 XXXXXXXXX 1103000049/7 32.485,30 € 11/Y/70308 
Vilalba Sasserra 689 XXXXXXXXX 1103000049/8 757,90 € 11/Y/70307 
Vilanova del Camí 12.644 XXXXXXXXX 1103000049/9 12.644 € 11/Y/70310 
Vilanova del Vallès 4.797 XXXXXXXXX 1103000049/10 5.276,70 € 11/Y/70304 
Vilanova i la Geltrú 66.532 XXXXXXXXX 1103000049/11 56.552,20 € 11/Y/70306 
Vilassar de Dalt 8.746 XXXXXXXXX 1103000049/12 9.620,60 € 11/Y/70381 
Vilassar de Mar 19.574 XXXXXXXXX 1103000049/13 19.574 € 11/Y/70376 
Vilobí del Penedès 1.129 XXXXXXXXX 1103000049/14 1.241,90 € 11/Y/70309 
Viver i Serrateix 188 XXXXXXXXX 1103000049/15 600 € 11/Y/70305 

Total     3.482.527,90 €  
 
CONSORCIS 

BENEFICIARIS 
TRAM 

POBLACIÓ  NIF Núm. OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
CONCEDIT CODI XBMQ 

Consorci per la Promoció dels 
Municipis del Lluçanès 

7.983    XXXXXXXXX 1103000023/1       10.987,60 € 11/Y/70298 

Consorci d’Osona de Serveis 
Socials 21.055    XXXXXXXXX 1103000023/2       24.853,70 € 11/Y/70297 

Consorci per la Promoció dels 
Municipis del Moianès 12.922    XXXXXXXXX 1103000023/3       15.117,70 € 11/Y/70300 

Total     50.959 €  
 

MANCOMUNITATS 
BENEFICIÀRIES 

TRAM 
POBLACIÓ  NIF Núm. OPERACIÓ 

COMPTABLE 
IMPORT 

CONCEDIT CODI XBMQ 

Mancomunitat Intermunicipal 
voluntària La Plana 26.917    XXXXXXXX 1103000021/1       30.247,70 € 11/Y/70299 

Total     30.247,70 €  
 

Tercer.- Disposar una despesa total de 3.563.734,60 € a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents: un import de 3.482.527,90 € a l’aplicació pressupostària 
G/61101/231A0/46280, un import de 50.959 € a l’aplicació pressupostària 
G/61101/231A0/46780, i un import de 30.247,70 € a l’aplicació pressupostària 
G/61101/231A0/46380 del pressupost de l’any 2011 del Servei d’Acció Social de l’Àrea 
de Benestar Social. 
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Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les presents accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2011: 
 

1. Acceptació 
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, en el 

termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de la notificació, 
manifestin expressament l’acceptació del suport així com de tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució, mitjançant el model 
normalitzat YG-0102. 

 
1.2. En cas que, transcorregut un mes a comptar des de la data de notificació, el 

beneficiari no hagués tramès l’acceptació a la Diputació, s’entendrà que hi 
ha renunciat. 

 
2. Execució 

L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix 
en el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 

 
3. Justificació 

3.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 

 
3.2. Les accions de suport es pagaran de la forma següent: es pagarà el 20 per 

cent de l’import de l’ajut contra presentació de l’acceptació, però mai per un 
import inferior a 500 €. Aquest pagament es farà “a justifica” i la seva 
justificació s’efectuarà conjuntament amb la corresponent al pagament 
immediatament posterior. 

 
3.3. La diferència existent, si n’hi ha, entre el primer lliurament a què es refereix 

el punt anterior i l’import total de l’ajut es pagarà contra presentació de la 
justificació de l’activitat objecte d’ajut. Per justificar l’activitat objecte d’ajut, 
caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de justificació YG-
0103. 

 
3.4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 

d’estar datades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2012 i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011.  

 
3.5. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 

del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 
3.6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 

materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a 
l’ens beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original. 
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3.7. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a 
ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran 
durant l’any 2011 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de 
l’import justificat respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi 
presentat a 15 de juliol de 2011 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data 
màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la de 
la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de 
novembre de l’any 2011. 

 
4. Tancament i liquidació 

4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, 
s’habilitarà un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la 
documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament.  

 
4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 
Cinquè.-  Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació de les presents accions de suport, respectivament. 
 
Sisè.-  Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
ÀREA DE CULTURA  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del 
Masnou, en l’àmbit de l’assistència tècnica i coope ració i els serveis de suport 
que la Diputació ofereix en relació a la “Bibliotec a Joan Coromines” d’aquest 
municipi, d’acord amb el corresponent conveni, i de ixar sense efecte l’anterior 
de data 2 de maig de 2006 en relació a l’esmentada Biblioteca.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
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L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública 
com a servei municipal. 
 

L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
  

En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament del Masnou, es creu 
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es 
transcriu en relació a la “Biblioteca Joan Coromines” d’aquest municipi, que recull 
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de 
Barcelona ofereix en relació a la biblioteca pública. 
 

En conseqüència, el gerent de Serveis de Biblioteques estima que l’Il·lm. president 
delegat de l’Àrea de Cultura podria trametre a la Junta de Govern els següents 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou en l’àmbit de 
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en 
relació a la “Biblioteca Joan Coromines” d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del 
conveni que a continuació es transcriu: 
 

“ I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea de Cultura, 
l’Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2010 
publicada en el BOP núm. 149, del 23.06.2010, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, assistit pel secretari 
delegat, Sr. Jaume Miralles Via, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010, publicat al BOP núm. 77 de data 
31 de març de 2010 
 

L’AJUNTAMENT DEL MASNOU, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Eduard 
Gisbert Amat, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Maria Cèlia Alcalá Gómez. 
          

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 

En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
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La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b) 
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis 
de més de cinc mil habitants. 
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1) 
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26/01/2006 es va 
aprovar el conveni de gestió de la “Biblioteca Joan Coromines” del Masnou, ubicada al 
carrer Pujadas Truch, 1A d’aquest municipi, la qual forma part de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals. Havent-se formalitzat aquest conveni el dia 2/05/2006. 
 
L’Ajuntament del Masnou, amb la voluntat d’ampliar aquesta Biblioteca, fet que comportarà 
la millora dels serveis que actualment ofereix, va aprovar definitivament el projecte executiu 
de “Reforma interior per a l’ampliació de la Biblioteca Joan Coromines - El Masnou” per 
acord de la Junta de Govern Local de data 25/06/2009. 
 
Per a l’ampliació d’aquesta Biblioteca, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona 
del dia 27/05/2010 s’aprovà l’atorgament d’un ajut econòmic per import de 59.326,90 €.  
 
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament del Masnou del 26 
de novembre de 2010 i per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data ..........  
 
Per a concretar els termes de l’esmentada col·laboració, les dues parts subscriuen aquest 
conveni de conformitat amb els següents 

 
PACTES 

 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament del Masnou, en relació amb la 
Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
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Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer Pujadas Truch, 1A del Masnou, amb una superfície útil de 
1840 m2, que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i 
serveis bàsics, es denomina “Biblioteca Joan Coromines”.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1.2. 
 
Cinquè: Compromisos 
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Completar el fons documental de la Biblioteca, amb el tractament catalogràfic 
necessari i amb la seva incorporació, com de la resta de la col·lecció actual, al Catàleg 
Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar, si és el cas, com a mínim, el personal bibliotecari titulat recollit a l’annex 1 i 
cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament depenent de la Diputació, dependrà 
de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.   
 
5.1.3. Completar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents i de publicacions 
periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, segons els estàndards vigents. 
Aquesta aportació representa el 50% del fons de manteniment. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
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5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar, com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària recollit a l’annex 1 i 
cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el procés de selecció del 
personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.5. Aportar els recursos necessaris, segons el quadre indicatiu que es recull a l’annex 1, 
per a l’adquisició de documents i publicacions periòdiques, destinats al manteniment anual 
dels fons de la Biblioteca i a donar resposta a les demandes específiques del municipi. 
Aquesta aportació tendirà a representar el 50% de la totalitat. 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal que figura a l’annex 1 sobre el Pla d’Emergència. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
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Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que 
s’especifica en l’annex 1. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de 
35 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit  i amb sis mesos d’anticipació.  
 
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 2 de maig de 2006 entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou, en relació a la gestió de la Biblioteca 
d’aquest municipi. 
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb l’annex d’aquest conveni. 
 
Actualment, el bibliotecari director està finançat per la Generalitat de Catalunya. La 
Diputació compensarà econòmicament per aquest personal en el moment que sigui assumit 
per l’Ajuntament 

 
ANNEX 1 

 
QUADRE INDICATIU 

Biblioteca Joan Coromines 

 
(*) Les quantitats consignades són xifres econòmiques aproximades, que s'ajustaran en el 
moment de la recepció del material 

 
DESPESA EN MANTENIMENT 

  Ajuntament Diputació 
Fons documental 20.285 € 20.285 € 
Subscripcions 1.200 € 6.615 € 
Activitats 6.000 € ----- 
Manteniment informàtic 1.800 € 15.025 € 

RECURSOS HUMANS 
Director/a 1 
Bibliotecari/a 1 
Tècnic auxiliar 4 
Ajudant 1 

EL MASNOU”  

INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ 
Fons documental 85.200 € 
Equipament informàtic 60.100 € 

TOTAL 145.300 € (*) 
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Segon.-  Deixar sense efecte l’anterior conveni formalitzat en data 02/05/2006 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Masnou, en relació a la gestió de la 
“Biblioteca Joan Coromines” d’aquest municipi. 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
46.- Dictamen que proposa l’aprovació, de la resolu ció de l’acció de suport 
econòmic consistent en fons de prestació “Desenvolu pament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants ” en el marc de la 
convocatòria 2011 del Pla de Concertació Xarxa Barc elona Municipis de Qualitat  
2008-2011, amb una aportació econòmica  de la Diput ació per l’any 2011 de dos-
cents quaranta-dos mil quatre euros amb vint-i-nou cèntims (242.004,29) €.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Educació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
 
Vist que en el Catàleg 2011 es preveu l’acció de suport “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, gestionada per la 
Gerència de Serveis d’Educació i consistent en fons de prestació, els quals es 
caracteritzen per ser suports econòmics calculats en base a l’aplicació proporcional de 
criteris objectius que recullen les característiques socioeconòmiques de tots els ens 
adherits al Protocol general del Pla de Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens 
adherits. 
 
Vist que els destinataris d’aquesta acció de suport són els ajuntaments de municipis de 
la província de Barcelona amb població fins a 5.000 habitants.  
 
Vist que les ràtios establertes són les següents: 1,82 € per habitant per als municipis  
fins a 500 habitants, a partir d’una assignació mínima de 500 €, 1,60 € per habitant per 
als municipis de 501 fins a 1.000 habitants, 1,09€ per habitant per als municipis de 
1001 fins a 2.000 habitants, 0,85 € per habitant per als municipis de 2001 fins a 3.000 
habitants, 0,66 € per habitant per als municipis de 3001 fins a 4.000 habitants i 0,57 € 
per habitant per als municipis de 4.001 fins a 5.000 habitants, d’acord amb les dades 
de població fixades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents a 1 de 
gener de 2009.  
 
Vist l’article 20.1 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
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s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 
Vist l’article 20.2 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió es 
produirà en la primera Junta de Govern de l’any 2011. Vista la Refosa número 1/2010 
(BOPB núm. 149, de 23/06/2010), que atribueix a la Junta de Govern la concessió dels 
ajuts econòmics derivats del catàleg de serveis i activitats. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, 
si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons de 
prestació de suport “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys 
de 5.000 habitants”, en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de concertació.  
 

Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de 
l’ens 

beneficiari 

Tram 
poblacional  Ratio Import 

concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Aguilar de Segarra XXXXXXXX 257 1,95 500 € 11/Y/70915 1103000010 1 
Aiguafreda XXXXXXXX 2.464 0,85 2.099,33 € 11/Y/70914 1103000010 2 
Alpens XXXXXXXX 311 1,61 567,26 € 11/Y/70913 1103000010 3 
Argençola XXXXXXXX 240 2,08 500 € 11/Y/70912 1103000010 4 
Avià XXXXXXXX 2.206 0,85 1.879,51 € 11/Y/70911 1103000010 5 
Avinyó XXXXXXXX 2.289 0,85 1.950,23 € 11/Y/70903 1103000010 6 
Avinyonet del Penedès XXXXXXXX 1.690 1,09 1.845,48 € 11/Y/70898 1103000010 7 
Bagà XXXXXXXX 2.362 0,85 2.012,42 € 11/Y/70895 1103000010 8 
Balenyà XXXXXXXX 3.743 0,66 2.470,38 € 11/Y/70891 1103000010 9 
Balsareny XXXXXXXX 3.512 0,66 2.317,92 € 11/Y/70885 1103000010 10 
Bellprat XXXXXXXX 92 5,43 500 € 11/Y/70882 1103000010 11 
Borredà XXXXXXXX 614 1,60 979,94 € 11/Y/70879 1103000010 12 
Bruc (el) XXXXXXXX 1904 1,09 2.079,17 € 11/Y/70876 1103000010 13 
Brull (el) XXXXXXXX 252 1,98 500 € 11/Y/70873 1103000010 14 
Cabanyes (les) XXXXXXXX 888 1,60 1.417,25 € 11/Y/70870 1103000010 15 
Cabrera de Mar XXXXXXXX 4.408 0,57 2.512,56 € 11/Y/70866 1103000010 16 
Cabrera d'Anoia XXXXXXXX 1.320 1,09 1.441,50 € 11/Y/70568 1103000010 17 
Calaf XXXXXXXX 3.630 0,66 2.395,80 € 11/Y/70862 1103000010 18 
Calders XXXXXXXX 899 1,60 1.434,80 € 11/Y/70859 1103000010 19 
Caldes d'Estrac XXXXXXXX 2.799 0,85 2.384,75 € 11/Y/70855 1103000010 20 
Calldetenes XXXXXXXX 2.391 0,85 2.037,13 € 11/Y/70851 1103000010 21 
Callús XXXXXXXX 1.759 1,09 1.920,83 € 11/Y/70850 1103000010 22 
Calonge de Segarra XXXXXXXX 196 2,55 500 € 11/Y/70848 1103000010 23 
Campins XXXXXXXX 390 1,60 711,36 € 11/Y/70847 1103000010 24 
Cànoves i Samalús XXXXXXXX 2.742 0,85 2.336,18 € 11/Y/70846 1103000010 25 
Canyelles XXXXXXXX 4.104 0,57 2.339,28 € 11/Y/70843 1103000010 26 
Capolat XXXXXXXX 77 6,49 500 € 11/Y/70841 1103000010 27 
Carme XXXXXXXX 832 1,60 1.327,87 € 11/Y/70840 1103000010 28 
Casserres XXXXXXXX 1.590 1,09 1.736,28 € 11/Y/70838 1103000010 29 
Castell de l'Areny XXXXXXXX 75 6,67 500 € 11/Y/70837 1103000010 30 
Castellar de n'Hug XXXXXXXX 198 2,53 500 € 11/Y/70835 1103000010 31 
Castellar del Riu XXXXXXXX 154 3,25 500 € 11/Y/70832 1103000010 32 
Castellbell i el Vilar XXXXXXXX 3.680 0,66 2.428,80 € 11/Y/70830 1103000010 33 
Castellcir XXXXXXXX 628 1,60 1.002,29 € 11/Y/70827 1103000010 34 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de 
l’ens 

beneficiari 

Tram 
poblacional  Ratio Import 

concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Castellet i la Gornal XXXXXXXX 2.222 0,85 1.893,14 € 11/Y/70824 1103000010 179 
Castellfollit de Riubregós XXXXXXXX 195 2,56 500 € 11/Y/70822 1103000010 35 
Castellfollit del Boix XXXXXXXX 426 1,60 777,02 € 11/Y/70819 1103000010 36 
Castellgalí XXXXXXXX 1.918 1,09 2.094,46 € 11/Y/70816 1103000010 37 
Castellnou de Bages XXXXXXXX 1.021 1,09 1.114,93 € 11/Y/70802 1103000010 38 
Castellolí XXXXXXXX 506 1,60 807,58 € 11/Y/70799 1103000010 39 
Castellterçol XXXXXXXX 2.375 0,85 2.023,50 € 11/Y/70795 1103000010 40 
Castellví de la Marca XXXXXXXX 1.661 1,09 1.813,81 € 11/Y/70793 1103000010 41 
Castellví de Rosanes XXXXXXXX 1.719 1,09 1.877,15 € 11/Y/70790 1103000010 42 
Cercs XXXXXXXX 1.334 1,09 1.456,73 € 11/Y/70787 1103000010 43 
Collbató XXXXXXXX 4.040 0,57 2.302,80 € 11/Y/70785 1103000010 44 
Collsuspina XXXXXXXX 351 1,60 640,22 € 11/Y/70782 1103000010 45 
Copons XXXXXXXX 318 1,60 580,03 € 11/Y/70780 1103000010 46 
Dosrius XXXXXXXX 4.937 0,57 2.814,09 € 11/Y/70779 1103000010 47 
Espunyola (l') XXXXXXXX 260 1,92 500 € 11/Y/70775 1103000010 48 
Estany (l') XXXXXXXX 390 1,60 711,36 € 11/Y/70774 1103000010 49 
Figaró-Montmany XXXXXXXX 1.057 1,09 1.154,24 € 11/Y/70773 1103000010 50 
Fígols XXXXXXXX 48 10,42 500 € 11/Y/70772 1103000010 51 
Fogars de la Selva XXXXXXXX 1.513 1,09 1.652,20 € 11/Y/70771 1103000010 52 
Fogars de Montclús XXXXXXXX 465 1,60 848,16 € 11/Y/70770 1103000010 180 
Folgueroles XXXXXXXX 2.205 0,85 1.878,66 € 11/Y/70769 1103000010 53 
Fonollosa XXXXXXXX 1.399 1,09 1.527,71 € 11/Y/70767 1103000010 54 
Font-rubí XXXXXXXX 1.483 1,09 1.619,44 € 11/Y/70766 1103000010 55 
Gaià XXXXXXXX 171 2,92 500 € 11/Y/70764 1103000010 56 
Gallifa XXXXXXXX 214 2,34 500 € 11/Y/70763 1103000010 57 
Gisclareny XXXXXXXX 34 14,71 500 € 11/Y/70762 1103000010 58 
Granada (la) XXXXXXXX 1.976 1,09 2.157,79 € 11/Y/70761 1103000010 59 
Granera XXXXXXXX 77 6,49 500 € 11/Y/70760 1103000010 60 
Gualba XXXXXXXX 1.192 1,09 1.301,66 € 11/Y/70759 1103000010 61 
Guardiola de Berguedà XXXXXXXX 1.007 1,09 1.099,64 € 11/Y/70758 1103000010 62 
Gurb XXXXXXXX 2.475 0,85 2.108,70 € 11/Y/70757 1103000010 63 
Hostalets de Pierola (els) XXXXXXXX 2.612 0,85 2.225,42 € 11/Y/70756 1103000010 64 
Jorba XXXXXXXX 827 1,60 1.319,89 € 11/Y/70755 1103000010 65 
Llacuna (la) XXXXXXXX 925 1,60 1.476,30 € 11/Y/70753 1103000010 66 
Lluçà XXXXXXXX 260 1,92 500 € 11/Y/70752 1103000010 67 
Malla XXXXXXXX 255 1,96 500 € 11/Y/70751 1103000010 68 
Marganell XXXXXXXX 308 1,62 561,79 € 11/Y/70750 1103000010 69 
Martorelles XXXXXXXX 4.922 0,57 2.805,54 € 11/Y/70749 1103000010 70 
Masies de Roda (les) XXXXXXXX 755 1,60 1.204,98 € 11/Y/70748 1103000010 71 
Masies de Voltregà (les) XXXXXXXX 3.232 0,66 2.133,12 € 11/Y/70746 1103000010 72 
Mediona XXXXXXXX 2.360 0,85 2.010,72 € 11/Y/70744 1103000010 73 
Monistrol de Calders XXXXXXXX 683 1,60 1.090,07 € 11/Y/70742 1103000010 74 
Monistrol de Montserrat XXXXXXXX 3.029 0,66 1.999,14 € 11/Y/70740 1103000010 75 
Montclar XXXXXXXX 112 4,46 500 € 11/Y/70738 1103000010 76 
Montesquiu XXXXXXXX 906 1,60 1.445,98 € 11/Y/70736 1103000010 77 
Montmajor XXXXXXXX 487 1,60 888,29 € 11/Y/70733 1103000010 78 
Montmaneu XXXXXXXX 192 2,60 500 € 11/Y/70730 1103000010 79 
Montseny (el) XXXXXXXX 319 1,60 581,86 € 11/Y/70727 1103000010 80 
Muntanyola XXXXXXXX 570 1,60 909,72 € 11/Y/70724 1103000010 81 
Mura XXXXXXXX 238 2,10 500 € 11/Y/70722 1103000010 82 
Nou de Berguedà (la) XXXXXXXX 159 3,14 500 € 11/Y/70719 1103000010 83 
Òdena XXXXXXXX 3.334 0,66 2.200,44 € 11/Y/70717 1103000010 84 
Olèrdola XXXXXXXX 3.462 0,66 2.284,92 € 11/Y/70714 1103000010 85 
Olesa de Bonesvalls XXXXXXXX 1.740 1,09 1.900,08 € 11/Y/70710 1103000010 86 
Olivella XXXXXXXX 3.340 0,66 2.204,40 € 11/Y/70707 1103000010 87 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de 
l’ens 

beneficiari 

Tram 
poblacional  Ratio Import 

concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Olost XXXXXXXX 1.217 1,09 1.328,96 € 11/Y/70705 1103000010 88 
Olvan XXXXXXXX 903 1,60 1.441,19 € 11/Y/70702 1103000010 89 
Orís XXXXXXXX 284 1,76 518,02 € 11/Y/70699 1103000010 90 
Oristà XXXXXXXX 585 1,60 933,66 € 11/Y/70696 1103000010 91 
Orpí XXXXXXXX 187 2,67 500 € 11/Y/70695 1103000010 92 
Órrius XXXXXXXX 640 1,60 1.021,44 € 11/Y/70694 1103000010 93 
Pacs del Penedès XXXXXXXX 869 1,60 1.386,92 € 11/Y/70693 1103000010 94 
Palma de Cervelló (la) XXXXXXXX 3.057 0,66 2.017,62 € 11/Y/70692 1103000010 95 
Papiol (el) XXXXXXXX 3.900 0,66 2.574 € 11/Y/70691 1103000010 96 
Perafita XXXXXXXX 408 1,60 744,19 € 11/Y/70690 1103000010 97 
Pla del Penedès (el) XXXXXXXX 1.041 1,09 1.136,77 € 11/Y/70689 1103000010 98 
Pobla de Claramunt (la) XXXXXXXX 2.286 0,85 1.947,67 € 11/Y/70688 1103000010 99 
Pobla de Lillet (la) XXXXXXXX 1.312 1,09 1.432,70 € 11/Y/70687 1103000010 100 
Pont de Vilomara i 
Rocafort (el) 

XXXXXXXX 3.714 0,66 2.451,24 € 11/Y/70686 1103000010 101 

Pontons XXXXXXXX 530 1,60 845,88 € 11/Y/70685 1103000010 102 
Prats de Lluçanès (els) XXXXXXXX 2.722 0,85 2.319,14 € 11/Y/70684 1103000010 103 
Prats de Rei (els) XXXXXXXX 538 1,60 858,65 € 11/Y/70683 1103000010 104 
Puigdàlber XXXXXXXX 508 1,60 810,77 € 11/Y/70682 1103000010 105 
Puig-reig XXXXXXXX 4.403 0,57 2.509,71 € 11/Y/70681 1103000010 106 
Pujalt XXXXXXXX 203 2,46 500 € 11/Y/70680 1103000010 107 
Quar (la) XXXXXXXX 61 8,20 500 € 11/Y/70679 1103000010 108 
Rajadell XXXXXXXX 496 1,60 904,70 € 11/Y/70678 1103000010 109 
Rellinars XXXXXXXX 713 1,60 1.137,95 € 11/Y/70677 1103000010 110 
Rubió XXXXXXXX 202 2,48 500 € 11/Y/70676 1103000010 111 
Rupit i Pruit XXXXXXXX 325 1,60 592,80 € 11/Y/70675 1103000010 112 
Sagàs XXXXXXXX 134 3,73 500 € 11/Y/70662 1103000010 113 
Saldes XXXXXXXX 348 1,60 634,75 € 11/Y/70658 1103000010 114 
Sant Agustí de Lluçanès XXXXXXXX 101 4,95 500 € 11/Y/70654 1103000010 115 
Sant Bartomeu del Grau XXXXXXXX 957 1,60 1.527,37 € 11/Y/70651 1103000010 116 
Sant Boi de Lluçanès XXXXXXXX 569 1,60 908,12 € 11/Y/70648 1103000010 117 
Sant Cebrià de Vallalta XXXXXXXX 3.309 0,66 2.183,94 € 11/Y/70643 1103000010 118 
Sant Climent de 
Llobregat XXXXXXXX 3.779 0,66 2.494,14 € 11/Y/70640 1103000010 119 

Sant Cugat Sesgarrigues XXXXXXXX 932 1,60 1.487,47 € 11/Y/70637 1103000010 120 
Sant Esteve de 
Palautordera XXXXXXXX 2.458 0,85 2.094,22 € 11/Y/70633 1103000010 121 

Sant Feliu Sasserra XXXXXXXX 641 1,60 1.023,04 € 11/Y/70629 1103000010 122 
Sant Hipòlit de Voltregà XXXXXXXX 3.447 0,66 2.275,02 € 11/Y/70626 1103000010 123 
Sant Iscle de Vallalta XXXXXXXX 1.267 1,09 1.383,56 € 11/Y/70624 1103000010 124 
Sant Jaume de 
Frontanyà XXXXXXXX 29 17,24 500 € 11/Y/70622 1103000010 125 

Sant Julià de Cerdanyola XXXXXXXX 273 1,83 500 € 11/Y/70619 1103000010 126 
Sant Julià de Vilatorta XXXXXXXX 2.955 0,85 2.517,66 € 11/Y/70616 1103000010 127 
Sant Llorenç d'Hortons XXXXXXXX 2.419 0,85 2.060,99 € 11/Y/70613 1103000010 128 
Sant Llorenç Savall XXXXXXXX 2.402 0,85 2.046,50 € 11/Y/70610 1103000010 129 
Sant Martí d'Albars XXXXXXXX 113 4,42 500 € 11/Y/70607 1103000010 130 
Sant Martí de Centelles XXXXXXXX 1.001 1,09 1.093,09 € 11/Y/70604 1103000010 131 
Sant Martí de Tous XXXXXXXX 1.160 1,09 1.266,72 € 11/Y/70601 1103000010 132 
Sant Martí Sarroca XXXXXXXX 3.142 0,66 2.073,72 € 11/Y/70598 1103000010 133 
Sant Martí Sesgueioles XXXXXXXX 371 1,60 676,70 € 11/Y/70594 1103000010 134 
Sant Mateu de Bages XXXXXXXX 658 1,60 1.050,17 € 11/Y/70591 1103000010 135 
Sant Pere de Riudebitlles XXXXXXXX 2.376 0,85 2.024,35 € 11/Y/70587 1103000010 136 
Sant Pere de Torelló XXXXXXXX 2.389 0,85 2.035,43 € 11/Y/70585 1103000010 137 
Sant Pere de Vilamajor XXXXXXXX 4.021 0,57 2.291,97 € 11/Y/70583 1103000010 138 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de 
l’ens 

beneficiari 

Tram 
poblacional  Ratio Import 

concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Sant Pere Sallavinera XXXXXXXX 171 2,92 500 € 11/Y/70581 1103000010 139 
Sant Quintí de Mediona XXXXXXXX 2.167 0,85 1.846,28 € 11/Y/70578 1103000010 140 
Sant Quirze de Besora XXXXXXXX 2.257 0,85 1.922,96 € 11/Y/70575 1103000010 141 
Sant Quirze Safaja XXXXXXXX 645 1,60 1.029,42 € 11/Y/70574 1103000010 142 
Sant Sadurní d'Osormort XXXXXXXX 101 4,95 500 € 11/Y/70625 1103000010 143 
Sant Salvador de 
Guardiola XXXXXXXX 3.082 0,66 2.034,12 € 11/Y/70623 1103000010 144 

Sant Vicenç de Torelló XXXXXXXX 1.996 1,09 2.179,63 € 11/Y/70621 1103000010 145 
Santa Cecília de Voltregà XXXXXXXX 190 2,63 500 € 11/Y/70620 1103000010 146 
Santa Eugènia de Berga XXXXXXXX 2.231 0,85 1.900,81 € 11/Y/70618 1103000010 147 
Santa Eulàlia de Riuprimer XXXXXXXX 1.052 1,09 1.148,78 € 11/Y/70617 1103000010 148 
Santa Fe del Penedès XXXXXXXX 389 1,60 709,54 € 11/Y/70615 1103000010 149 
Santa Maria de Besora XXXXXXXX 163 3,07 500 € 11/Y/70614 1103000010 150 
Santa Maria de Corcó XXXXXXXX 2.293 0,85 1.953,64 € 11/Y/70612 1103000010 151 
Santa Maria de 
Martorelles XXXXXXXX 850 1,60 1.356,60 € 11/Y/70611 1103000010 181 

Santa Maria de Merlès XXXXXXXX 163 3,07 500 € 11/Y/70609 1103000010 152 
Santa Maria de Miralles XXXXXXXX 130 3,85 500 € 11/Y/70608 1103000010 153 
Santa Maria d'Oló XXXXXXXX 1.086 1,09 1.185,91 € 11/Y/70606 1103000010 154 
Santa Susanna XXXXXXXX 3.251 0,66 2.145,66 € 11/Y/70605 1103000010 155 
Seva XXXXXXXX 3.370 0,66 2.224,20 € 11/Y/70603 1103000010 156 
Sobremunt XXXXXXXX 98 5,10 500 € 11/Y/70602 1103000010 157 
Sora XXXXXXXX 180 2,78 500 € 11/Y/70600 1103000010 158 
Subirats XXXXXXXX 3.099 0,66 2.045,34 € 11/Y/70599 1103000010 159 
Tagamanent XXXXXXXX 308 1,62 561,79 € 11/Y/70597 1103000010 160 
Talamanca XXXXXXXX 162 3,09 500 € 11/Y/70596 1103000010 161 
Tavèrnoles XXXXXXXX 302 1,66 550,85 € 11/Y/70595 1103000010 162 
Tavertet XXXXXXXX 158 3,16 500 € 11/Y/70593 1103000010 163 
Torre de Claramunt (la) XXXXXXXX 3.726 0,66 2.459,16 € 11/Y/70592 1103000010 164 
Torrelavit XXXXXXXX 1.372 1,09 1.498,22 € 11/Y/70590 1103000010 165 
Torrelles de Foix XXXXXXXX 2.463 0,85 2.098,48 € 11/Y/70589 1103000010 166 
Ullastrell XXXXXXXX 1.864 1,09 2.035,49 € 11/Y/70588 1103000010 167 
Vallbona d'Anoia XXXXXXXX 1.427 1,09 1.558,28 € 11/Y/70586 1103000010 168 
Vallcebre XXXXXXXX 264 1,89 500 € 11/Y/70584 1103000010 169 
Vallgorguina XXXXXXXX 2.465 0,85 2.100,18 € 11/Y/70582 1103000010 170 
Vallromanes XXXXXXXX 2.283 0,85 1.945,12 € 11/Y/70580 1103000010 171 
Veciana XXXXXXXX 172 2,91 500 € 11/Y/70579 1103000010 172 
Vilada XXXXXXXX 520 1,60 829,92 € 11/Y/70577 1103000010 173 
Vilalba Sasserra XXXXXXXX 636 1,60 1.015,06 € 11/Y/70576 1103000010 174 
Vilanova de Sau XXXXXXXX 336 1,60 612,86 € 11/Y/70573 1103000010 175 
Vilanova del Vallès XXXXXXXX 4.654 0,57 2.652,78 € 11/Y/70572 1103000010 176 
Vilobí del Penedès XXXXXXXX 1.112 1,09 1.214,30 € 11/Y/70571 1103000010 177 
Viver i Serrateix XXXXXXXX 186 2,69 500 € 11/Y/70570 1103000010 178 

 
Segon.- Aplicar la despesa total de dos-cents quaranta-dos mil quatre euros amb vint-
i-nou cèntims (242.004,29) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/81100/323AO/46280 del pressupost 2011 del pressupost 2011 de la Gerència de 
Serveis d’Educació. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les presents accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2011: 
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1. Acceptació 
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, en el 

termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de la notificació, 
manifestin expressament l’acceptació del suport així com de tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució, mitjançant el model 
normalitzat YG-0102. 

 
1.2. En cas que, transcorregut un mes a comptar des de la data de notificació, el 

beneficiari no hagués tramès l’acceptació a la Diputació, s’entendrà que hi 
ha renunciat. 

 
2. Execució 

L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix 
en el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 

 

3. Justificació 
3.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
 

3.2. Les accions de suport es pagaran de la forma següent: 500 € contra 
presentació de l’acceptació. Aquest pagament es farà “a justificar” i la seva 
justificació s’efectuarà conjuntament amb la corresponent al pagament 
immediatament posterior. 

 

 No es tindrà en consideració per avançar aquesta quantia si els ajuntaments 
encara no han presentat  els documents de justificació de les quanties 
avançades a l’any 2010 pel mateix concepte, en consideració que els 
destinataris són entitats locals menors i tenint en  compte que la quantia que 
es va avançar també era de 500 €. 

 

3.3. La diferència entre el primer lliurament a què es refereix el punt anterior i 
l’import total de l’ajut es pagarà contra presentació de la justificació de 
l’activitat objecte d’ajut. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà 
que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat YG-0103, el qual haurà 
d’anar acompanyat del mòdul d’informació complementària YG-0103 
GSEDU-02.  

 

3.4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 
d’estar datades entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de gener de 2012 i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011.  

 

3.5. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 
del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 

3.6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 
materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a 
l’ens beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original. 
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3.7. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a 
ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran 
durant l’any 2011 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de 
l’import justificat respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi 
presentat a 15 de juliol de 2011 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data 
màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la de 
la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de 
novembre de l’any 2011. 

 
4. Tancament i liquidació 

4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, 
s’habilitarà un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la 
documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament.  

 
4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 

Quart.-  Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació de les presents accions de suport, respectivament, i el mòdul d’informació 
complementària YG-0103 GSEDU-02.  
 

Cinquè.-  Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 

Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 

47.- Dictamen que proposa l’aprovació, de la resolu ció de l’acció de suport 
econòmic  consistent en fons de prestació “Suport a  la suficiència alimentària a 
les escoles bressol municipals”, en el marc de la c onvocatòria 2011 del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011, amb una 
aportació econòmica  de la Diputació per l’any 2011  de  vuit-cents mil 
(800.000)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Educació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
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Vist que en el Catàleg 2011 es preveu l’acció de suport “Suport a la suficiència 
alimentària a les escoles bressol municipals”, gestionada per la Gerència de Serveis 
d’Educació  i consistent en fons de prestació, els quals es caracteritzen per ser suports 
econòmics calculats en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen 
les característiques socioeconòmiques de tots els ens adherits al Protocol general del 
Pla de Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens adherits. 
 
Vist que els destinataris d’aquesta acció de suport són els ajuntaments de municipis 
fins a 300.000 habitants que siguin titulars d’escoles bressol municipals.  
 
Vist que les ràtios establertes són les següents: un 60% de l’assignació correspon al 
nombre de places d’escola bressol municipal, un 20% es reparteix en funció de la 
població total del municipi, un 10% es distribueix d’acord a la taxa d’atur registrada al 
municipi, i el 10% final en funció de les darreres dades oficials de població estrangera 
empadronada al municipi.  
 
Vist l’article 20.1 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 
Vist l’article 20.2 de la convocatòria 2011, que preveu que l’acte de concessió es 
produirà en la primera Junta de Govern de l’any 2011. 
 
Vista la Refosa número 1/2010 (BOPB núm. 149, de 23/06/2010), que atribueix a la 
Junta de Govern la concessió dels ajuts econòmics derivats del catàleg de serveis i 
activitats. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, 
si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons de 
prestació de suport “Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol 
municipals”, en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de concertació.  
 

Operació comptable Ens beneficiari NIF de l’ens 
beneficiari 

Import 
concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Abrera XXXXXXXXX 3.254 € 11/Y/70977 1103000017 1 
Alella XXXXXXXXX 1.764 € 11/Y/70976 1103000017 2 
Alpens XXXXXXXXX 1.266 € 11/Y/70975 1103000017 3 
Arenys de Mar XXXXXXXXX 3.132 € 11/Y/70974 1103000017 4 
Arenys de Munt XXXXXXXXX 2.640 € 11/Y/70973 1103000017 5 
Argentona XXXXXXXXX 3.718 € 11/Y/70972 1103000017 6 
Artés XXXXXXXXX 2.594 € 11/Y/70971 1103000017 7 
Avià XXXXXXXXX 1.798 € 11/Y/70970 1103000017 8 
Avinyó XXXXXXXXX 1569 € 11/Y/70969 1103000017 9 
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Operació comptable Ens beneficiari NIF de l’ens 
beneficiari 

Import 
concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Avinyonet del Penedès XXXXXXXXX 1.199 € 11/Y/70968 1103000017 10 
Badalona XXXXXXXXX 18.293 € 11/Y/70967 1103000017 11 
Bagà XXXXXXXXX 1.706 € 11/Y/70966 1103000017 12 
Balsareny XXXXXXXXX 1.807 € 11/Y/70965 1103000017 13 
Barberà del Vallès XXXXXXXXX 6.627 € 11/Y/70964 1103000017 14 
Begues XXXXXXXXX 2.816 € 11/Y/70963 1103000017 15 
Berga XXXXXXXXX 2.696 € 11/Y/70962 1103000017 16 
Bigues i Riells XXXXXXXXX 1.808 € 11/Y/70961 1103000017 17 
Bruc, el XXXXXXXXX 1.523 € 11/Y/70960 1103000017 18 
Cabanyes, les XXXXXXXXX 1.608 € 11/Y/70959 1103000017 19 
Cabrera de Mar XXXXXXXXX 2.664 € 11/Y/70958 1103000017 20 
Cabrils XXXXXXXXX 3.070 € 11/Y/70957 1103000017 21 
Calaf XXXXXXXXX 2.084 € 11/Y/70956 1103000017 22 
Calders XXXXXXXXX 1.433 € 11/Y/70955 1103000017 23 
Caldes de Montbui XXXXXXXXX 4.892 € 11/Y/70954 1103000017 24 
Caldes d'Estrac XXXXXXXXX 1.810 € 11/Y/70953 1103000017 25 
Calella XXXXXXXXX 3.512 € 11/Y/70952 1103000017 26 
Calldetenes XXXXXXXXX 2.306 € 11/Y/70951 1103000017 27 
Callús XXXXXXXXX 1.878 € 11/Y/70950 1103000017 28 
Canet de Mar XXXXXXXXX 4.464 € 11/Y/70949 1103000017 29 
Canovelles XXXXXXXXX 5.102 € 11/Y/70948 1103000017 30 
Cànoves i Samalús XXXXXXXXX 1.464 € 11/Y/70947 1103000017 31 
Canyelles XXXXXXXXX 2.561 € 11/Y/70946 1103000017 32 
Capellades XXXXXXXXX 3.618 € 11/Y/70945 1103000017 33 
Cardedeu XXXXXXXXX 4.044 € 11/Y/70944 1103000017 34 
Cardona XXXXXXXXX 1.346 € 11/Y/70943 1103000017 35 
Carme XXXXXXXXX 1.488 € 11/Y/70942 1103000017 36 
Casserres XXXXXXXXX 1.366 € 11/Y/70941 1103000017 37 
Castellar del Vallès XXXXXXXXX 2.089 € 11/Y/70940 1103000017 38 
Castellbell i el Vilar XXXXXXXXX 1.461 € 11/Y/70939 1103000017 39 
Castellbisbal XXXXXXXXX 2.337 € 11/Y/70938 1103000017 40 
Castellcir XXXXXXXXX 1.437 € 11/Y/70937 1103000017 41 
Castelldefels XXXXXXXXX 7.299 € 11/Y/70936 1103000017 42 
Castellet i la Gornal XXXXXXXXX 1.573 € 11/Y/70935 1103000017 43 
Castellfollit del Boix XXXXXXXXX 1.312 € 11/Y/70934 1103000017 44 
Castellgalí XXXXXXXXX 1.572 € 11/Y/70933 1103000017 45 
Castellolí XXXXXXXXX 1.446 € 11/Y/70932 1103000017 46 
Castellterçol XXXXXXXXX 2.116 € 11/Y/70931 1103000017 47 
Castellví de la Marca XXXXXXXXX 1.384 € 11/Y/70930 1103000017 48 
Centelles XXXXXXXXX 4.323 € 11/Y/70929 1103000017 49 
Cercs XXXXXXXXX 1.365 € 11/Y/70928 1103000017 50 
Cerdanyola del Vallès XXXXXXXXX 5.299 € 11/Y/70927 1103000017 51 
Cervelló XXXXXXXXX 2.639 € 11/Y/70926 1103000017 52 
Collbató XXXXXXXXX 2.629 € 11/Y/70925 1103000017 53 
Corbera de Llobregat XXXXXXXXX 2.569 € 11/Y/70924 1103000017 54 
Cornellà de Llobregat XXXXXXXXX 13.297 € 11/Y/70923 1103000017 55 
Cubelles XXXXXXXXX 4.073 € 11/Y/70922 1103000017 56 
Dosrius XXXXXXXXX 2.482 € 11/Y/70921 1103000017 57 
Esparreguera XXXXXXXXX 2.995 € 11/Y/70920 1103000017 58 
Esplugues de Llobregat XXXXXXXXX 10.032 € 11/Y/70919 1103000017 59 
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Operació comptable Ens beneficiari NIF de l’ens 
beneficiari 

Import 
concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Figaró-Montmany XXXXXXXXX 1.552 € 11/Y/70918 1103000017 60 
Fogars de la Selva XXXXXXXXX 1.329 € 11/Y/70917 1103000017 61 
Folgueroles XXXXXXXXX 2.589 € 11/Y/70916 1103000017 62 
Fonollosa XXXXXXXXX 1.541 € 11/Y/70910 1103000017 63 
Font-rubí XXXXXXXXX 1.555 € 11/Y/70909 1103000017 64 
Franqueses del Vallès, les XXXXXXXXX 4.740 € 11/Y/70908 1103000017 65 
Garriga, la XXXXXXXXX 2.882 € 11/Y/70907 1103000017 66 
Gelida XXXXXXXXX 3.171 € 11/Y/70906 1103000017 67 
Gironella XXXXXXXXX 2.001 € 11/Y/70905 1103000017 68 
Granada, la XXXXXXXXX 2.073 € 11/Y/70904 1103000017 69 
Granollers XXXXXXXXX 7.122 € 11/Y/70902 1103000017 70 
Gualba XXXXXXXXX 1.367 € 11/Y/70901 1103000017 71 
Guardiola de Berguedà XXXXXXXXX 1.335 € 11/Y/70900 1103000017 72 
Gurb XXXXXXXXX 2.497 € 11/Y/70899 1103000017 73 
Hospitalet de Llobregat, l' XXXXXXXXX 19.563 € 11/Y/70897 1103000017 74 
Hostalets de Pierola, els XXXXXXXXX 1.495 € 11/Y/70896 1103000017 75 
Igualada XXXXXXXXX 5.795 € 11/Y/70894 1103000017 76 
Jorba XXXXXXXXX 1.609 € 11/Y/70893 1103000017 77 
Llacuna, la XXXXXXXXX 1.445 € 11/Y/70892 1103000017 78 
Llagosta, la XXXXXXXXX 2.998 € 11/Y/70890 1103000017 79 
Lliçà d'Amunt XXXXXXXXX 5.913 € 11/Y/70889 1103000017 80 
Lliçà de Vall XXXXXXXXX 2.586 € 11/Y/70888 1103000017 81 
Llinars del Vallès XXXXXXXXX 2.833 € 11/Y/70887 1103000017 82 
Lluçà XXXXXXXXX 1.278 € 11/Y/70886 1103000017 83 
Malgrat de Mar XXXXXXXXX 3.088 € 11/Y/70884 1103000017 84 
Manlleu XXXXXXXXX 3.789 € 11/Y/70883 1103000017 85 
Manresa XXXXXXXXX 8.159 € 11/Y/70881 1103000017 86 
Martorell XXXXXXXXX 7.901 € 11/Y/70880 1103000017 87 
Martorelles XXXXXXXXX 2.058 € 11/Y/70878 1103000017 88 
Masies de Voltregà, les XXXXXXXXX 2.375 € 11/Y/70877 1103000017 89 
Masnou, el XXXXXXXXX 2.528 € 11/Y/70875 1103000017 90 
Masquefa XXXXXXXXX 3.304 € 11/Y/70874 1103000017 91 
Matadepera XXXXXXXXX 2.360 € 11/Y/70872 1103000017 92 
Mataró XXXXXXXXX 21.501 € 11/Y/70871 1103000017 93 
Mediona XXXXXXXXX 2.452 € 11/Y/70869 1103000017 94 
Moià XXXXXXXXX 2.041 € 11/Y/70868 1103000017 95 
Molins de Rei XXXXXXXXX 4.469 € 11/Y/70867 1103000017 96 
Mollet del Vallès XXXXXXXXX 7.392 € 11/Y/70865 1103000017 97 
Monistrol de Calders XXXXXXXXX 1.249 € 11/Y/70864 1103000017 98 
Monistrol de Montserrat XXXXXXXXX 1.439 € 11/Y/70863 1103000017 99 
Montcada i Reixac XXXXXXXXX 6.108 € 11/Y/70861 1103000017 100 
Montesquiu XXXXXXXXX 1.220 € 11/Y/70860 1103000017 101 
Montgat XXXXXXXXX 1.758 € 11/Y/70858 1103000017 102 
Montmajor XXXXXXXXX 1.408 € 11/Y/70857 1103000017 103 
Montmeló XXXXXXXXX 2.840 € 11/Y/70856 1103000017 104 
Montornès del Vallès XXXXXXXXX 2.745 € 11/Y/70854 1103000017 105 
Montseny XXXXXXXXX 1.360 € 11/Y/70853 1103000017 106 
Muntanyola XXXXXXXXX 1.197 € 11/Y/70852 1103000017 107 
Navarcles XXXXXXXXX 3.330 € 11/Y/70849 1103000017 108 
Navàs XXXXXXXXX 1.973 € 11/Y/70845 1103000017 109 
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Operació comptable Ens beneficiari NIF de l’ens 
beneficiari 

Import 
concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Òdena XXXXXXXXX 2.982 € 11/Y/70844 1103000017 110 
Olèrdola XXXXXXXXX 2.279 € 11/Y/70842 1103000017 111 
Olesa de Bonesvalls XXXXXXXXX 1.471 € 11/Y/70839 1103000017 112 
Olesa de Montserrat XXXXXXXXX 4.596 € 11/Y/70836 1103000017 113 
Olivella XXXXXXXXX 2.212 € 11/Y/70834 1103000017 114 
Olost XXXXXXXXX 1.130 € 11/Y/70833 1103000017 115 
Òrrius XXXXXXXXX 1.432 € 11/Y/70831 1103000017 116 
Pacs del Penedès XXXXXXXXX 1.436 € 11/Y/70829 1103000017 117 
Palafolls XXXXXXXXX 3.063 € 11/Y/70828 1103000017 118 
Palau-solità i Plegamans XXXXXXXXX 4.717 € 11/Y/70826 1103000017 119 
Pallejà XXXXXXXXX 3.077 € 11/Y/70825 1103000017 120 
Palma de Cervelló, la XXXXXXXXX 1.462 € 11/Y/70823 1103000017 121 
Papiol, el XXXXXXXXX 1.826 € 11/Y/70821 1103000017 122 
Parets del Vallès XXXXXXXXX 3.381 € 11/Y/70820 1103000017 123 
Perafita XXXXXXXXX 1.252 € 11/Y/70818 1103000017 124 
Piera XXXXXXXXX 2.954 € 11/Y/70817 1103000017 125 
Pineda de Mar XXXXXXXXX 5.984 € 11/Y/70815 1103000017 126 
Pla del Penedès, el XXXXXXXXX 2.017 € 11/Y/70814 1103000017 127 
Pobla de Claramunt, la XXXXXXXXX 1.626 € 11/Y/70813 1103000017 128 
Polinyà XXXXXXXXX 4.196 € 11/Y/70812 1103000017 129 
Pont de Vilomara i Rocafort, el XXXXXXXXX 2.266 € 11/Y/70811 1103000017 130 
Prat de Llobregat, el XXXXXXXXX 8.644 € 11/Y/70810 1103000017 131 
Prats de Lluçanès XXXXXXXXX 1.843 € 11/Y/70809 1103000017 132 
Prats de Rei, els XXXXXXXXX 1.193 € 11/Y/70808 1103000017 133 
Premià de Dalt XXXXXXXXX 3.056 € 11/Y/70807 1103000017 134 
Premià de Mar XXXXXXXXX 2.895 € 11/Y/70806 1103000017 135 
Puigdàlber XXXXXXXXX 1.543 € 11/Y/70805 1103000017 136 
Puig-reig XXXXXXXXX 1.682 € 11/Y/70804 1103000017 137 
Rellinars XXXXXXXXX 1.202 € 11/Y/70803 1103000017 138 
Ripollet XXXXXXXXX 4.209 € 11/Y/70801 1103000017 139 
Roca del Vallès, la XXXXXXXXX 2.069 € 11/Y/70800 1103000017 140 
Roda de Ter XXXXXXXXX 2.218 € 11/Y/70798 1103000017 141 
Rubí XXXXXXXXX 8.240 € 11/Y/70797 1103000017 142 
Sabadell XXXXXXXXX 27.220 € 11/Y/70796 1103000017 143 
Sant Adrià de Besòs XXXXXXXXX 3.963 € 11/Y/70794 1103000017 144 
Sant Andreu de la Barca XXXXXXXXX 6.535 € 11/Y/70792 1103000017 145 
Sant Andreu de Llavaneres XXXXXXXXX 4.262 € 11/Y/70791 1103000017 146 
Sant Antoni de Vilamajor XXXXXXXXX 2.060 € 11/Y/70789 1103000017 147 
Sant Bartomeu del Grau XXXXXXXXX 1.632 € 11/Y/70788 1103000017 148 
Sant Boi de Llobregat XXXXXXXXX 6.762 € 11/Y/70786 1103000017 149 
Sant Boi de Lluçanès XXXXXXXXX 1.199 € 11/Y/70784 1103000017 150 
Sant Cebrià de Vallalta XXXXXXXXX 2.429 € 11/Y/70783 1103000017 151 
Sant Celoni XXXXXXXXX 3.191 € 11/Y/70781 1103000017 152 
Sant Climent de Llobregat XXXXXXXXX 2.396 € 11/Y/70569 1103000017 153 
Sant Cugat del Vallès XXXXXXXXX 8.803 € 11/Y/70778 1103000017 154 
Sant Cugat Sesgarrigues XXXXXXXXX 1.932 € 11/Y/70777 1103000017 155 
Sant Esteve Sesrovires XXXXXXXXX 4.353 € 11/Y/70776 1103000017 156 
Sant Feliu de Llobregat XXXXXXXXX 7.499 € 11/Y/70768 1103000017 157 
Sant Feliu Sasserra XXXXXXXXX 1.201 € 11/Y/70765 1103000017 158 
Sant Fruitós de Bages XXXXXXXXX 2.636 € 11/Y/70754 1103000017 159 
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Operació comptable Ens beneficiari NIF de l’ens 
beneficiari 

Import 
concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Sant Iscle de Vallalta XXXXXXXXX 1.550 € 11/Y/70747 1103000017 160 
Sant Joan de Vilatorrada XXXXXXXXX 3.302 € 11/Y/70745 1103000017 161 
Sant Joan Despí XXXXXXXXX 8.694 € 11/Y/70743 1103000017 162 
Sant Julià de Vilatorta XXXXXXXXX 1.955 € 11/Y/70741 1103000017 163 
Sant Just Desvern XXXXXXXXX 2.591 € 11/Y/70739 1103000017 164 
Sant Llorenç d'Hortons XXXXXXXXX 1.868 € 11/Y/70737 1103000017 165 
Sant Martí de Tous XXXXXXXXX 1.353 € 11/Y/70735 1103000017 166 
Sant Martí Sarroca XXXXXXXXX 1.988 € 11/Y/70734 1103000017 167 
Sant Mateu de Bages XXXXXXXXX 1.197 € 11/Y/70732 1103000017 168 
Sant Pere de Ribes XXXXXXXXX 5.317 € 11/Y/70731 1103000017 169 
Sant Pere de Riudebitlles XXXXXXXXX 1.577 € 11/Y/70729 1103000017 170 
Sant Pere de Torelló XXXXXXXXX 1.891 € 11/Y/70728 1103000017 171 
Sant Pere de Vilamajor XXXXXXXXX 2.128 € 11/Y/70726 1103000017 172 
Sant Pol de Mar XXXXXXXXX 3.257 € 11/Y/70725 1103000017 173 
Sant Quintí de Mediona XXXXXXXXX 1.939 € 11/Y/70723 1103000017 174 
Sant Quirze de Besora XXXXXXXXX 2.372 € 11/Y/70721 1103000017 175 
Sant Quirze del Vallès XXXXXXXXX 3.019 € 11/Y/70720 1103000017 176 
Sant Quirze Safaja XXXXXXXXX 1.325 € 11/Y/70718 1103000017 177 
Sant Sadurní d'Anoia XXXXXXXXX 5.210 € 11/Y/70716 1103000017 178 
Sant Salvador de Guardiola XXXXXXXXX 1.997 € 11/Y/70715 1103000017 179 
Sant Vicenç de Castellet XXXXXXXXX 2.655 € 11/Y/70713 1103000017 180 
Sant Vicenç de Montalt XXXXXXXXX 2.710 € 11/Y/70712 1103000017 181 
Sant Vicenç de Torelló XXXXXXXXX 1.483 € 11/Y/70711 1103000017 182 
Sant Vicenç dels Horts XXXXXXXXX 3.294 € 11/Y/70709 1103000017 183 
Santa Coloma de Cervelló XXXXXXXXX 2.784 € 11/Y/70708 1103000017 184 
Santa Coloma de Gramenet XXXXXXXXX 13.029 € 11/Y/70706 1103000017 185 
Santa Eugènia de Berga XXXXXXXXX 1.589 € 11/Y/70704 1103000017 186 
Santa Eulàlia de Riuprimer XXXXXXXXX 1.826 € 11/Y/70703 1103000017 187 
Santa Eulàlia de Ronçana XXXXXXXXX 2.836 € 11/Y/70701 1103000017 188 
Santa Fe del Penedès XXXXXXXXX 1.408 € 11/Y/70700 1103000017 189 
Santa Margarida de Montbui XXXXXXXXX 3.706 € 11/Y/70698 1103000017 190 
Santa Margarida i els Monjos XXXXXXXXX 2.765 € 11/Y/70697 1103000017 191 
Santa Maria de Corcó XXXXXXXXX 1.760 € 11/Y/70674 1103000017 192 
Santa Maria de Palautordera XXXXXXXXX 2.774 € 11/Y/70673 1103000017 193 
Santa Maria d'Oló XXXXXXXXX 1.358 € 11/Y/70672 1103000017 194 
Santa Perpètua de Mogoda XXXXXXXXX 8.190 € 11/Y/70671 1103000017 195 
Santa Susanna XXXXXXXXX 2.018 € 11/Y/70670 1103000017 196 
Santpedor XXXXXXXXX 2.782 € 11/Y/70669 1103000017 197 
Sentmenat XXXXXXXXX 2.430 € 11/Y/70668 1103000017 198 
Seva XXXXXXXXX 2.094 € 11/Y/70667 1103000017 199 
Sitges XXXXXXXXX 5.227 € 11/Y/70666 1103000017 200 
Subirats XXXXXXXXX 1.830 € 11/Y/70665 1103000017 201 
Súria XXXXXXXXX 3.036 € 11/Y/70664 1103000017 202 
Taradell XXXXXXXXX 2.882 € 11/Y/70663 1103000017 203 
Teià XXXXXXXXX 1.648 € 11/Y/70661 1103000017 204 
Terrassa XXXXXXXXX 30.139 € 11/Y/70660 1103000017 205 
Tiana XXXXXXXXX 2.065 € 11/Y/70659 1103000017 206 
Tona XXXXXXXXX 3.604 € 11/Y/70657 1103000017 207 
Tordera XXXXXXXXX 2.394 € 11/Y/70656 1103000017 208 
Torelló XXXXXXXXX 2.440 € 11/Y/70655 1103000017 209 
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Operació comptable Ens beneficiari NIF de l’ens 
beneficiari 

Import 
concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Torre de Claramunt, la XXXXXXXXX 2.169 € 11/Y/70653 1103000017 210 
Torrelavit XXXXXXXXX 1.843 € 11/Y/70652 1103000017 211 
Torrelles de Foix XXXXXXXXX 1.465 € 11/Y/70650 1103000017 212 
Torrelles de Llobregat XXXXXXXXX 2.705 € 11/Y/70649 1103000017 213 
Ullastrell XXXXXXXXX 2.053 € 11/Y/70647 1103000017 214 
Vacarisses XXXXXXXXX 4.450 € 11/Y/70646 1103000017 215 
Vallbona d'Anoia XXXXXXXXX 1.151 € 11/Y/70645 1103000017 216 
Vallgorguina XXXXXXXXX 1.742 € 11/Y/70644 1103000017 217 
Vallirana XXXXXXXXX 5.380 € 11/Y/70642 1103000017 218 
Vallromanes XXXXXXXXX 2.275 € 11/Y/70641 1103000017 219 
Vic XXXXXXXXX 7.025 € 11/Y/70639 1103000017 220 
Viladecans XXXXXXXXX 7.731 € 11/Y/70638 1103000017 221 
Viladecavalls XXXXXXXXX 2.310 € 11/Y/70636 1103000017 222 
Vilafranca del Penedès XXXXXXXXX 8.219 € 11/Y/70635 1103000017 223 
Vilanova del Camí XXXXXXXXX 3.416 € 11/Y/70634 1103000017 224 
Vilanova del Vallès XXXXXXXXX 3.585 € 11/Y/70632 1103000017 225 
Vilanova i la Geltrú XXXXXXXXX 7.875 € 11/Y/70631 1103000017 226 
Vilassar de Dalt XXXXXXXXX 3.064 € 11/Y/70630 1103000017 227 
Vilassar de Mar XXXXXXXXX 6.706 € 11/Y/70628 1103000017 228 
Vilobí del Penedès XXXXXXXXX 1.362 € 11/Y/70627 1103000017 229 

 
Segon.- Aplicar la despesa total de vuit-cents mil (800.000) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/81100/323AO/46281 del pressupost 2011 de la Gerència de Serveis 
d’Educació. 
 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les presents accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2011: 
 

1. Acceptació 
1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, en el 

termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de la notificació, 
manifestin expressament l’acceptació del suport així com de tots els termes 
de la concessió i les condicions de la seva execució, mitjançant el model 
normalitzat YG-0102, el qual haurà d’anar acompanyat del mòdul 
d’informació complementària YG-0102 GSEDU.   

 
1.2. En cas que, transcorregut un mes a comptar des de la data de notificació, el 

beneficiari no hagués tramès l’acceptació a la Diputació, s’entendrà que hi 
ha renunciat. 

 
2. Execució 

L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix 
en el període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 

 
3. Justificació 

3.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
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3.2. Les accions de suport es pagaran de la forma següent: l’equivalent al vint 
per cent (20%) contra presentació de l’acceptació. Aquest pagament es farà 
“a justificar” i la seva justificació s’efectuarà conjuntament amb la 
corresponent al pagament immediatament posterior. 

 
 Davant les circumstàncies excepcionals derivades de l’actual conjuntura de 

crisi econòmica que afecten a les famílies i als ens locals, el pagament 
avançat es realitzarà sense tenir en compte si els ajuntaments que van 
participar en el programa complementari “Suficiència alimentària en el 
període 0-3 a les escoles bressol municipals” corresponent a 2010, hagin 
presentat correctament els documents de justificació de les quanties 
avançades a l’any 2010.  

 
3.3. La diferència entre el primer lliurament a què es refereix el punt anterior i 

l’import total de l’ajut es pagarà contra presentació de la justificació de 
l’activitat objecte d’ajut. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà 
que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat YG-0103, el qual haurà 
d’anar acompanyat del mòdul d’informació complementària YG-0103 –
GSEDU-01.  

 
3.4. Són despeses elegibles: 

a) factures abonades a tercers en concepte de despeses vinculades 
directament al servei de menjador, que hauran d’estar datades entre l’1 
de gener de 2011 i el 31 de gener de 2012 i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2011.   

b) la transferència econòmica a les famílies d’infants matriculats a les 
escoles bressol municipals en concepte d’ajut al pagament, total o parcial, 
del servei de menjador i les derivades de les exempcions de pagaments 
aplicades a les famílies sota aquest mateix concepte, hauran de ser 
efectuades en el període d’execució comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2011 

 
3.5. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 

del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 
3.6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 

materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a 
l’ens beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original. 

 
3.7. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a 

ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran 
durant l’any 2011 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de 
l’import justificat respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi 
presentat a 15 de juliol de 2011 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data 
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màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la de 
la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de 
novembre de l’any 2011. 

 
4. Tancament i liquidació 

4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, 
s’habilitarà un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la 
documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament.  

 
4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 
Quart.-  Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació de les presents accions de suport, respectivament, i els mòduls d’informació 
complementària YG-0102 GSEDU i YG-0103 GSEDU-01.  
 
Cinquè.-  Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

48.- Dictamen que proposa aprovar la revocació de l a subvenció atorgada al Sr. 
Eduard Mas Casajuana en la convocatòria de subvenci ons a particulars per 
activitats en l’àmbit dels parcs naturals, any 2009  i per un import de mil cent 
seixanta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (1.16 4,76) €.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais 
Naturals, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 27 
de novembre de 2008, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes, 
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats 
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona 
 

D’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 11 de juny de 2009 va aprovar la relació d’ajuts en el 
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president 
del corresponent òrgan col·legiat. 
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Atès que en el marc d’aquesta convocatòria es va aprovar, entre d’altres,  l’atorgament 
de la   subvenció en la línia de millora d’habitatges al Sr. Eduard Mas Casajuana per 
un import de 1.164,76  € i destinada a l’electrificació de XXXX  al parc natural de XXX. 
 

Atès que la justificació amb  justificants de despesa aportada  per l’interessat ,  
presentava defectes en la documentació  i que d’acord amb l’article 25 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per 
acord del Ple de la Corporació  de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009, es va 
requerir a l’interessat , mitjançant correu certificat amb acusament de rebuda, aclarir 
les incidències detectades i aportar nova documentació en el termini improrrogable de 
deu dies hàbils d’acord amb el que estableix l’article 71 del Reglament  de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.   
 

Atès el període de temps transcorregut i que el beneficiari no ha presentat nova 
documentació que subsanes  les incidències detectades  en la documentació 
justificativa.  
  

Vist el punt 2.1.5 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de Presidència 
núm. 6023/2010 de data 16 de juny de 2010 , i publicada al BOPB núm.149, de data 
23 de juny de 2010. 
 

Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al President 
Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la `proposta 
d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Revocar inicialment  la subvenció atorgada al Sr. Eduard Mas Casajuana , en 
línia de Millora d’Habitatges, en la convocatòria de l’any 2009, per activitats de 
particulars en l’àmbit dels parcs naturals i per un import de 1.164,76 €,  per presentar  
defectes en els justificants de les actuacions subvencionades i no presentar nova 
documentació  requerida i subsanadora de les incidències detectades en la 
documentació justificativa. 
 

Segon.-  Concedir tràmit d’audiència de 15 dies a l’interessat per a que presenti les 
al·legacions que consideri oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà 
a definitiva.   
 

Tercer.-  Comunicar els presents acords al interessat pel seu coneixement i als efectes 
escaients.  
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 

49.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Regulad ores i la Convocatòria per 
la concessió de subvencions en règim de concurrènci a competitiva per a la 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Província de B arcelona (2011).-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais 
Naturals, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Atès que la Diputació de Barcelona en el decurs dels darrers anys ha donat suport als 
municipis per la redacció dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals 
previstos a la legislació vigent. 
 

Atès que les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988 de 30 de 
març, Forestal de Catalunya, són entitats amb personalitat jurídica i plena capacitat 
d’obrar, i que la seva finalitat, segons l’art. 34, és l’actuació coordinada en la Prevenció 
d’Incendis Forestals, mitjançant l’agrupació de les parts interessades en aquest tema, 
tant de l’esfera pública com privada. 
 

Atès que les ADF tenen una gran capacitat per l’execució de les obres programades 
en els esmentats Plans de Prevenció. 
 

Atès que l’execució d’aquests Plans exigeix un recolzament econòmic de 
l’administració que es justifica per la manca de rendibilitat de la superfície forestal. 
 

Atès que el desenvolupament dels plans es fa amb l’aprovació municipal de totes les 
actuacions. 
 

Atès que dins d’aquesta necessària línia de continuïtat i per l’any 2011, l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona ha 
redactat unes “Bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local 
d’incendis forestals” amb la finalitat de concedir uns ajuts a les ADF pel 
desenvolupament dels esmentats Plans de Prevenció. 
 

Vist el punt 2.1.5. de la  Refosa 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, aquesta 
Presidència Delegada de l’Àrea d’Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les “Bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local 
d’incendis forestals” que s’adjunten com a annex al present acord, i que han de regir 
de concessió d’ajuts a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), per a l’execució 
dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals, per a l’exercici 2011, el text íntegre el 
qual és el següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ  DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R A LA PREVENCIÓ 
LOCAL D’INCENDIS FORESTALS 
 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 20112011512000943 
 

Capítol I. Definicions generals. Objecte i vigència  d’aquestes bases  
 
Article 1.- El Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) es el document redactat 
conjuntament per els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal i la Diputació de 
Barcelona que defineix les infrastructures passives de prevenció del municipi, les inversions 
per noves accions i per el manteniment de les antigues, i el ritme previst d’execució. 
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Article 2.- L’Import Teòric Municipal de subvenció (ITM), es la quantitat que s’obté per cada 
municipi de la província de Barcelona al considerar el pressupost disponible per aquestes 
subvencions, la superfície total del municipi, la superfície forestal del municipi, la seva 
pluviometria anual i el nombre d’incendis superiors a 20 ha dels darrers 40 anys.  
 
Article 3.- L’objecte d’aquestes Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a 
seguir per a la sol·licitud, la concessió i la justificació de subvencions per a despeses 
destinades a l’execució dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis, d’acord amb el que 
estableix l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona vigent, així 
com la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (LGS). 
 
Article 4.- Aquestes Bases s’aplicaran a la convocatòria de subvencions corresponents a 
l’any 2011, i seran vigents fins a la liquidació total de les subvencions que es concedeixin. 
L’atorgament de les subvencions estarà supeditat a la corresponent consignació 
pressupostària anual  
 
Article 5.- Les esmentades subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són 
lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la llei o en 
aquestes bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent. 
 
Capítol II. Requisits dels beneficiaris/àries i con ceptes subvencionables  
 
Article 6.- Poden sol·licitar subvencions per a les finalitats esmentades a l’article 1 
d’aquestes Bases, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) legalitzades o altres 
Associacions sense afany de lucre que tinguin entre els seus objectius la Defensa contra els 
Incendis Forestals. 
 
Article 7.- No podran acollir-se a la present convocatòria de subvencions les ADF o 
Associacions que tinguin concedida, per la totalitat de les actuacions subvencionades en la 
convocatòria de l’any 2010, una pròrroga per al primer trimestre de l’any 2011 o tinguin la 
subvenció revocada, sempre que no existeixi una justificació motivada. Les ADF que tinguin 
concedida una pròrroga o revocada una part de les obres subvencionades el 2010, es 
podran acollir a la present convocatòria per  un import  proporcional al  justificat l’any 2010.  
 
Article 8.- Són subvencionables les despeses per a l’execució d’actuacions previstes en els 
Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals.  
 
No són subvencionables les següents despeses: 
a) Les realitzades abans del dia 1 de gener de 2011. 
b) Les derivades del personal que participi en l’extinció d’incendis forestals, ni  tampoc les 

generades per altres conceptes en la mateixa extinció. 
c) Les que resultin de satisfer les primes d’assegurances del personal i dels béns immobles. 
d)  Les d’adquisició de terrenys o drets necessaris per dur a terme els plans o programes de 

prevenció d’incendis forestals. 
e) Les d’actuacions no previstes en els Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals. 

 
Capítol III. Procediment de sol·licitud  
 
Article 9.- Els/les beneficiaria/àries han de presentar, per a cadascun dels seus municipis 
integrants que disposin de Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, la següent 
documentació: 
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a) Instància individualitzada, d’acord amb el model establert per la Diputació de Barcelona, 
signada pel president de l’entitat peticionària i l’alcalde corresponent, i adreçada a 
l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en la qual es farà constar la 
identificació del qui subscriu, la identificació del beneficiari, i el concepte de cada una de 
les accions que figuren en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals i per les 
que es sol·licita la subvenció. 

b) Declaració responsable acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries    
i amb la Seguretat Social. 

c) Pressupost detallat de les despeses a realitzar (IVA inclòs), ajustant al màxim possible 
els preus unitaris que figuren en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals. 

d) En el cas d’obres i instal·lacions fixes, o construcció de nous camins en terrenys de 
propietat privada, document acreditatiu de l’autorització del propietari a l’execució de les 
obres. En la present convocatòria, i excepte casos de justificada prioritat, no s’atorgarà 
subvenció a les obres d’aquest apartat. 

e) Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar a la Diputació les que s’obtinguin en el futur. 

 
Article 10.- La documentació es lliurarà a qualsevol de les oficines de Registre de la 
Diputació de Barcelona a partir del dia següent de la convocatòria d’aquestes bases i com a 
màxim fins al dia 4 de març de 2011 . La instància es presentarà amb una còpia que, un cop 
segellada, servirà de comprovant per al sol·licitant. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
Normes que la regulen.  
 
Article 11.- En el cas que la documentació sigui incorrecta, incompleta o defectuosa, 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals en reclamarà el complement o 
la rectificació necessaris, en el termini de 10 dies hàbils. Si l’interessat no esmena l’error o 
mancança en l’esmentat termini, l’Oficina Tècnica pot arxivar d’ofici l’expedient, entenent-se 
per tant desestimada la sol·licitud del beneficiari/ària. 
 
Capítol IV. Quantia total màxima i import individua litzat  
 
Article 12.- L’import que es destinarà l’any 2011 a subvencionar aquestes actuacions serà 
de 2.384.407 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries G/A1001/172A0/48900 per un 
import de 2.383.407 €, i G/A1001/172A0/78900 per un import de 1.000 €, del pressupost de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Article 13.- L’import individualitzat de la subvenció no podrà excedir els percentatges 
següents sobre la despesa total de la inversió: 

 
- 95% per a municipis de menys de 5.000 habitants. 
- 90% per a municipis de més de 5.000 i menys de 10.000 habitants. 
- 85% per a municipis de més de 10.000 i menys de 20.000 habitants. 
- 80% per a municipis de més de 20.000 habitants. 

 
Capítol V. Criteris objectius d’atorgament de les s ubvencions  
 
Article 14.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de forma 
motivada i justificada, podrà desestimar obres, intervencions o adquisicions quan no guardin 
relació amb el PPI vigent. També podrà desestimar totes aquelles obres que se sol·licitin 
amb un pressupost d’execució (IVA inclòs) superior en més d’un 20% al pressupost 
determinat en el programa econòmic del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.  
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Article 15.- Tots els sol·licitants que compleixin els requisits dels Capítols II i III tindran 
garantida una subvenció. Les subvencions seran sempre per accions complertes establertes 
en el planejament. No podran atorgar-se subvencions parcials a les accions definides als 
PPI. 
 
Article 16.- La proposta de concessió de subvencions entre els  sol·licitants es realitzarà 
aplicant l’article  següent a  la classificació obtinguda sumant per a cada sol·licitud el valor 
dels següents criteris de distribució:  

 
1) Diferencial entre l’import sol·licitat i l’ITM. Fins a 5 punts, segons la taula següent: 
 

Diferencial Punt. màx. 
Inferior al 10 % 5 
Entre 10% i 15%  3 
Entre 15% i 20%  2 
Entre 20% i 25%  1 
Superior al 25% 0 

 
2) Antelació en l’execució, respecte a la data límit de justificació, de les subvencions 

anteriorment atorgades per la Diputació de Barcelona, per a l’execució del PPI. Fins a 2 
punts, segons la taula següent: 

 
Antelació Punt. màx. 
> 5 mesos 2 
> 2 mesos  1 
Sense antelació 0 
 

3) Respecte a l’ordre de prioritats marcat per el PPI  
 
Respecte Punt. màx. 
Total 3 
Més del 50%  2 
Entre el 25 i el 50% 1 
Menys del 25% 0 
 

Article 17.- Quan la suma de totes les sol·licituds rebudes i aprovades superi la quantitat 
disponible per les subvencions es procedirà a un ajust de les esmentades sol·licituds 
d’acord amb el criteri següent: 
 
Les sol·licituds es classificaran de major a menor d’acord amb la puntuació definida a 
l’article anterior. Per ajustar el total sol·licitat a la disponibilitat existent es començarà a 
retirar una acció por sol·licitud començant per les classificades en darrera posició. 
 
Quan la suma de totes les sol·licituds rebudes i aprovades sigui inferior a la quantitat 
disponible per atorgar les subvencions es procedirà a un ajust de les esmentades sol·licituds 
d’acord amb el criteri següent: 
 
Utilitzant la classificació anterior es recuperaran accions concretes desestimades inicialment 
començant per les classificades en primera posició 
   
Capítol VI. Procediment de concessió  
 
Article 18.- El procediment de concessió serà per concurrència competitiva. 
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Article 19.- L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les 
subvencions previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: un representant de 
la Presidència de la Corporació, el President de l’Àrea o persona en qui delegui, i el 
coordinador de l’esmentada Àrea o persona en qui delegui. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.  
 
Capítol VII.  Terminis de resolució, de notificació  i règim de recursos  
 
Article 20.- El termini per atorgar les subvencions serà, com a màxim, 3 mesos a comptar 
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Acordada la 
concessió de subvenció, la Diputació de Barcelona ho notificarà, en un termini màxim de 10 
dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb l’art. 59 LRJAPPAC, a les 
persones beneficiàries d’aquella, mitjançant diligència del Secretari de la Corporació.  
 
Article 21.- El transcurs del termini previst per a l’atorgament i notificació de la subvenció 
sense que la Corporació hagi dictat cap resolució sobre la seva procedència farà que 
s’entengui desestimada la sol·licitud. La resolució del procediment posa fi a la via 
administrativa i contra la mateixa es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Tanmateix es donarà trasllat de l’acord d’atorgament als Ajuntaments vinculats a cadascun 
dels beneficiaris/àries, per tal que en tinguin coneixement.  
 
Capítol VIII. Acceptació  de la subvenció  
 
Article 22.- L’acceptació s’entendrà efectuada de forma tàcita, si pel fet del transcurs d’un 
mes des de la notificació de la concessió el/la beneficiari/ària/ no ha manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
Capítol IX. Obligacions dels beneficiaris/àries  
 
Article 23.- Són obligacions dels beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’art.14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona, 

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

 
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les obligacions fiscals i financeres i 

de la seguretat social. 
 
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 

comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
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4. El Pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren.  

 
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 

conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
Capítol X. Termini i forma de justificació  
 
Article 24.- Les obres s’hauran de justificar abans del dia 2 de desembre de 2011 . 
 
Article 25.- La percepció de les subvencions regulades per aquestes Bases requereix la 
presentació prèvia d’un compte justificatiu, amb aportació de justificants de despesa, previst 
a l’art. 23.1.a) OGS, segons model normalitzat facilitat de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals, previst a l’art. 72 del Reglament de la Llei General de Subvencions, el 
qual contindrà: 

 
a) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

la concessió de la subvenció amb indicació de les activitats fetes i els resultats 
obtinguts. 

 
b) Una memòria econòmica justificativa que contindrà: 

b.1)  Una relació de les despeses identificant el creditor, l’import, la data d’emissió. 
b.2) Factures de les obres subvencionades, originals o còpies compulsades, a nom de 

l’ADF, detallant les obres ajustades al pressupost i especificant el NIF de 
l’empresa, i amb la signatura i segell de conformitat de l’Ajuntament i de l’ADF. 

b.3) Relació d’altres subvencions rebudes per la mateixa activitat, indicant l’import i 
procedència. 

 
c) Certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social. 

 
Article 26.- La documentació justificativa s’ha de presentar directament a l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Si la documentació presentada en temps hàbil 
és incorrecta o incompleta, aquesta Oficina Tècnica, ho comunicarà a l’interessat i li 
concedirà un nou termini improrrogable de 10 dies per corregir-la o completar-la.  
 
Article 27.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa 
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la 
presenti en un termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  
 
Article 28.- De forma extraordinària, el/la beneficiari/ària podrà presentar una sol·licitud 
argumentada de pròrroga per tal de poder presentar la documentació justificativa durant el 
primer trimestre de 2012. L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
serà l’encarregada de valorar-la i de trametre una resolució al respecte en el termini màxim 
d’un mes.  
 
Article 29.- Els/les beneficiaris/àries que, per causes insuficientment motivades, hagin 
superat el termini de justificació i els sigui revocada la subvenció, així com els per la mateixa 
causa tinguin concedida una pròrroga, en tots dos casos per la totalitat de les obres, no 
podran acollir-se a la convocatòria de subvencions de l’any 2012. 
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Article 30.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, un cop rebuda la 
documentació justificativa, podrà comprovar, pels mitjans que estimi convenients, la 
despesa realitzada, la correcta inversió de les qualitats atorgades i el compliment dels 
compromisos contrets pel beneficiari, d’acord amb el que es disposa a les presents Bases, i 
exigir, en cas de falsedat o incompliment, el reintegrament de les ajudes concedides, 
incrementades amb la quantia que resulti de l’aplicació de l’interès legal, sense perjudici de 
les responsabilitats que s’originin. 
 
Article 31.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals realitzarà la 
comprovació de les obres, intervencions o adquisicions subvencionades a cada municipi 
únicament quan s’hagi rebut la justificació de la totalitat d’aquestes. Un cop comprovat i 
certificat que les obres, intervencions o adquisicions han estat realitzades, es farà efectiva la 
subvenció. 
 
Article 32.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals podrà tanmateix 
exigir una còpia del contracte i de l’estudi de riscos laborals de les actuacions realitzades, 
com a condició prèvia per procedir a la seva comprovació. 
 
Article 33.- No s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides, excepte 
quan per raons climàtiques, per incendis forestals, o per causes de força major sigui 
necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 
 
Article 34.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució. Amb 
posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 

la subvenció. 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el/la beneficiar/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
Article 35.- En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici serà necessari efectuar el 
tràmit d’audiència prèvia del beneficiari per un període de 10 dies. 
 
Article 36.- El/La beneficiari/a pot renunciar a la subvenció, i quedarà alliberat/da de la 
càrrega a la qual es trobi sotmesa aquella, i perdrà el dret a exigir-la. La renúncia sera per 
escrit, el mes aviat possible i així que es tingui la certesa de l’impossibilitat en realitzar 
l’activitat subvencionada.  
 
Article 37.- Totes les modificacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels 
mateixos mitjans utilitzats per a la concessió inicial.  
 
Article 38.- La subvenció atorgada a el/la beneficiari/ària serà compatible amb qualsevol 
altra concedida amb la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics o privats, 
sempre que, conjuntament amb la de la Diputació de Barcelona, no excedeixi el 100% del 
total de l’actuació a realitzar.  
 
Capítol XI. Incompliment, reintegrament, infraccion s i sancions derivades de les 
subvencions  
 
Article 39.- L’incompliment de qualsevol determinació de les present Bases dóna lloc a la 
revocació de la subvenció concedida. 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

142/142 

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 87/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d’Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant. 
 
Disposició final 
 
Un cop aprovades aquestes Bases, se’n donarà publicitat mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província d’acord amb el que estableix l’Ordenança General de Subvencions vigent de 
la Diputació de Barcelona i seran trameses a tots els ajuntaments de la província i ADF’s. 
Així mateix, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals facilitarà tota 
mena d’informació a qualsevol interessat que la sol·liciti. 
 
La concurrència a aquest procés de concessió de subvenció implicarà la manifestació tàcita 
de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva 
publicació en els termes establerts en el paràgraf anterior d’acord amb el que es preveu a la 
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, però 
aplicant-se l’excepcionalitat de la publicitat, prevista en la pròpia LGS."  

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria de les d’aquestes Bases reguladores per un import 
màxim de 2.384.407 €. 
 
Tercer.- Autoritzar una despesa amb càrrec a les aplicacions G/A1001/172A0/48900 i 
G/A1001/172A0/78900 del pressupost 2011, per uns imports respectius de 2.383.407 i 
1.000 €. 
 
Quart.-  Sotmetre a informació pública les esmentades bases per un termini de vint 
dies, mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de la Corporació, així com mitjançant una referència al Diari Oficial de la 
Generalitat, transcorreguts als quals i de no haver-se formulat cap observació o 
suggeriment a les mateixes es consideraran aprovades definitivament. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual, 
com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 
 


