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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 27 de gener de 2011. 
 
2.- Es dóna compte del Decret de data 19 de gener de 2011,  pel qual s’atorga 
assistència jurídica al Consorci del Parc de Collserola, per a la defensa judicial en el 
recurs de cassació interposat pels senyors A. P. i J. G. M. contra la sentència de data 
25 d’octubre de 2010 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 672/2007, 
interposat contra el Decret del Consorci que declara la inadmissibilitat, per manca de 
competència i subsidiàriament per improcedent, de l’advertiment d’iniciar expedient 
d’apreuament de les finques situades a la XXXX, XX i XX i al XXXX, núm. XX, al terme 
municipal de XXXX. 
 
3.- Es dóna compte del Decret de data 17 de gener de 2011, de compareixença davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 603/2010-Y, interposat pel senyor D. C. T., contra la resolució de la 
Presidència de data 13 d’octubre de 2010, per la qual s’acorda desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per l’actor amb motiu dels danys 
físics i materials soferts com a conseqüència de l’accident de trànsit succeït el dia 15 
de maig de 2008, mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV-5156, 
concretament en el pont sobre el riu Congost. 
 
4.- 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. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 444/2009 
interposat pel senyor E. R. P., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 
29 de maig de 2009, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pel Sr. R., en relació als danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 12 de juliol de 2008, mentre circulava amb la seva motocicleta 
matrícula XXXX per la carretera BP-1101, a causa de l’existència de graveta al 
paviment. 
 
5.- 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. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 463/2008, on la 
Diputació va comparèixer com a codemandada, interposat pel senyor A. L. P. contra la 
resolució de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Badalona, de data 30 d’abril de 2008, per la qual es desestima el 
recurs de reposició presentat contra l’expedient de la Recaptació Executiva núm. XXX 
relatiu a la liquidació de l’IAE dels danys 1999 i 2000. 
 
6.- 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. 7 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 37/2009-AD, 
interposat pel senyor A. F. G. G. contra la resolució de data 29 d’octubre de 2008 
desestimatòria del recurs d’alçada presentat en data 2 de maig de 2008 contra la 
resolució de la Presidència de l’Institut del Teatre relativa a la convocatòria de Carrera 
Universal CU-2005 als nivells de progressió Sènior i Expert. 
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7.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 11 de gener de 2011, que resol 
aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest de FERRMED sobre la 
Xarxa Ferroviària Principal Transeuropea de Mercaderies. 
 

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la convocatòria 
de l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la 
Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals (2011). 

 
9.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el punt dispositiu Tercer de l’Acord 
971/10, modificar les condicions de pagament i de justificació establertes al punt 
dispositiu Segon del mateix Acord i aprovar un nou text de la tercera minuta d’addenda 
al 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)”,  per motius de canvi 
d’agenda de la segona trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió 
Social i Polítiques Públiques Locals a Rosario (Argentina). 
 
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per a la 
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
11.- Dictamen que proposa declarar un vehicle Nissan Pick-up, que consta a l’Inventari 
de Béns, com a efectes no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i autoritzar la 
seva cessió gratuïta a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Rossend Montané. 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Construcciones Luque Nuñez, SA, en resolució de l’expedient núm. 2010/7298. 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. A. C., en 
resolució de l’expedient núm. 2010/8819. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
La Roca del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2010/11192. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Fogars de La Selva, en resolució de l’expedient núm. 2010/11265. 
 
16.- Dictamen que proposa la pròrroga d’una autorització d’obres a favor de la Ute Ave 
Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2007/9132. 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cercs, en resolució de l’expedient núm. 2010/11230. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt per a l’actuació “Construcció de la coberta de la pista poliesportiva”, per 
un import de cent vint-i-cinc mil (125.000) € en el marc del Pla de Concertació XBMQ 
2008-2011. 
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19.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Esteve Sesrovires per a l’actuació “Projecte d’obres, instal·lació i execució de les 
obres per a l’acondicionament del camp de futbol de Vallserrat”, per un import de   
tres-cents vuitanta mil (380.000) € en el marc del Pla de Concertació XBMQ          
2008-2011. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Antonio Martín Sánchez” d’aquest municipi, 
d’acord amb el corresponent conveni.  

 
21.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’error material en les bases de 
subvencions (punt 2.C de la Base 20), en règim de concurrència competitiva, per a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora 
d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i a les entitats culturals, per a les 
activitats a desenvolupar en els parcs naturals 2010.  
 
22.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de l’error material en les bases de 
subvencions (punt 2.a de la Base 20), en règim de concurrència competitiva, per a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora 
d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i a les entitats culturals, per a les 
activitats a desenvolupar en els parcs naturals 2011.  
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la Realització del Programa d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2011 i el seu Pla Tècnic. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Específiques i la Convocatòria per a la 
concessió d’ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, durant l’any 2011, 
a favor d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi ambient. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus per formalitzar col·laboracions per 
a fomentar la integració social i laboral de persones discapacitades en entitats locals, 
en el marc del projecte ADAPTA. 

 
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 27 de gener de 2011, 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 data 19 de gener de 2011,  pel qual s ’atorga assistència jurídica al 
Consorci del Parc de Collserola, per a la defensa j udicial en el recurs de 
cassació interposat pels senyors A., P. i J. G. M. contra la sentència de data 25 
d’octubre de 2010 recaiguda en el recurs contenciós  administratiu núm. 
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672/2007, interposat contra el Decret del Consorci que declara la inadmissibilitat, 
per manca de competència i subsidiàriament per impr ocedent, de l’advertiment 
d’iniciar expedient d’apreuament de les finques sit uades a la XXXX núm. XX, 
XXXX i XX i al XXXXX, núm. XX, al terme municipal d e XXXX.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada 
del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Consorci del Parc de Collserola ha adreçat a la Secretaria General una Resolució 
mitjançant la qual sol·licita assistència jurídica per a la defensa judicial en el recurs de 
cassació interposat pels senyors A. G. M., P. G. M. i J. G. M. contra la sentència de 
data 25 d’octubre de 2010 recaiguda en el recurs contenciós administratiu  núm. 
672/2007, interposat contra el Decret del Consorci que declara la inadmissibilitat, per 
manca de competència, i subsidiàriament per improcedent, de l’advertiment d’iniciar 
expedient d’apreuament de les finques situades a la XXXX núm. XX, XXXX i XXXX, i 
XXXX, núm. XXXX, al terme municipal de XXXX. 
 
Donat que el Consorci del Parc de Collserola és un consorci participat de la Diputació, 
d’acord amb el que disposa l’article 46.2 del Reglament Orgànic d’aquesta Corporació, 
escau atorgar l’assistència jurídica sol·licitada.  
 
Com que la Diputació assumirà el cost d’aquesta defensa judicial, caldrà reconèixer que 
en cas que s’obtingui una resolució judicial favorable amb la imposició de costes a la part 
contrària, el crèdit constituït per les costes guanyades correspondrà a la Diputació de 
Barcelona que les exaccionarà en nom propi, segons estableix l’article 139.4 de la LJCA, 
sens perjudici del reintegrament al  Consorci del Parc de Collserola de la part 
proporcional de les despeses que hagi assumit. 
 
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.- Atorgar assistència jurídica al Consorci del Parc de Collserola, per a la 
defensa judicial en l’apel·lació interposada en el recurs de cassació interposat pels 
senyors A. G. M., P. G. l M. i J. G. M. contra la sentència de data 25 d’octubre de 2010 
recaiguda en el recurs contenciós administratiu  núm. 672/2007, interposat contra el 
Decret del Consorci que declara la inadmissibilitat, per manca de competència, i 
subsidiàriament per improcedent, de l’advertiment d’iniciar expedient d’apreuament de 
les finques situades a la XXXX num. XX, XX i XX, i XXXX, núm. XX, al terme municipal 
de XXXX. 
 

Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, es faci càrrec de 
la defensa judicial del Consorci en aquest recurs d’apel·lació. 
 

Tercer.-  La prestació del servei de defensa judicial no comprendrà la representació del 
Consorci del Parc de Collserola per la qual cosa el nomenament i apoderament del 
Procurador seran  de la seva competència. 
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Quart.-  La defensa judicial atorgada per aquest Decret tindrà caràcter gratuït per al 
Consorci del Parc de Collserola, però la resta de despeses ocasionades pel plet, inclosos 
els honoraris de perits i procuradors així com les eventuals costes del judici, seran 
íntegrament a càrrec del consorci peticionari.   
 
Cinquè.-  Reconèixer a la Diputació de Barcelona la titularitat del crèdit que, en el seu 
cas, es derivi en aquest procediment de la imposició de costes a la part contrària. La 
Diputació exaccionarà el crèdit en nom propi, en període voluntari i, si s’escau, per via de 
constrenyiment, segons estableix l’article 139.4 LJCA, sens perjudici del reintegrament al 
Consorci de la part proporcional de les despeses que hagi assumit. 
 
3.- Decret de data 17 de gener de 2011, de comparei xença davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 603/2010-Y, interposat pel senyo r D. C. T., contra la resolució 
de la Presidència de data 13 d’octubre de 2010, per  la qual s’acorda desestimar 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formul ada per l’actor amb motiu 
dels danys físics i materials soferts com a conseqü ència de l’accident de trànsit 
succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre circulava  amb el seu vehicle per la 
carretera BV-5156, concretament en el pont sobre el  riu Congost.-  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. 5 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 603/2010-Y, interposat pel 
senyor D. C. T., contra la resolució de Presidència de data 13 d’octubre de 2010, per la 
qual s’acorda desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
senyor D. C. T. amb motiu dels danys físics i materials soferts com a conseqüència de 
l’accident de trànsit succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre circulava amb el seu 
vehicle per la carretera BV-5156, concretament en el pont sobre el riu Congost. 
 
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 3 de gener de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat a la Companyia 
Asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España 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 senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir 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. 
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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, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
603/2010-Y, interposat pel senyor D. C. T., davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, contra la resolució de Presidència de data 13 d’octubre de 2010, 
per la qual s’acorda desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pel senyor D. C. T. amb motiu dels danys físics i materials soferts com a conseqüència 
de l’accident de trànsit succeït el dia 15 de maig de 2008, mentre circulava amb el seu 
vehicle per la carretera BV-5156, concretament en el pont sobre el riu Congost. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 603/2010-Y a la Companyia Asseguradora 
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i 
Cardona i el procurador dels tribunals 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. 
 
4.- 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. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm . 444/2009 interposat pel 
senyor E. R. P., contra la resolució de la Diputaci ó de Barcelona de data 29 de 
maig de 2009, desestimatòria de la reclamació de re sponsabilitat patrimonial 
formulada pel Sr. R., en relació als danys i perjud icis derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el dia 12 de juliol de 2008, ment re circulava amb la seva 
motocicleta matrícula XXXX per la carretera BP-1101 , a causa de l’existència de 
graveta al paviment.-  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 12 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 444/2009 que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per E. R. P., contra la resolució de la Diputació de Barcelona 
de data 29 de maig de 2009, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pel Sr. R., en relació als danys i perjudicis derivats de l’accident 
de trànsit ocorregut el dia 12 de juliol de 2008, mentre circulava amb la seva 
motocicleta matricula XXXX per la carretera BP-1101, a l’alçada del punt quilomètric 3, 
a causa de l’existència de graveta al paviment. 
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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 per l’actor 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 12 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 444/2009 interposat per E. R. P., contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona de data 29 de maig de 2009 que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada l’actor com a conseqüència dels danys i 
perjudicis derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 12 de juliol de 2008, mentre 
circulava amb la seva motocicleta matrícula XXXX per la carretera BP-1101, a l’alçada 
del punt quilomètric 3, a causa de l’existència de graveta al paviment.  
 

Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 

5.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
pels interessos de la Corporació, dictada pel Jutja t Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm.  463/2008, on la Diputació 
va comparèixer com a codemandada, interposat pel se nyor A. L. P. contra la 
resolució de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Badalona, de data 30 d’abril de 200 8, per la qual es desestima el 
recurs de reposició presentat contra l’expedient de  la Recaptació Executiva núm. 
XXX relatiu a la liquidació de l’IAE dels danys 199 9 i 2000.- 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 8 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 463/2008 que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per A. L. P., contra la resolució de l’Àrea d’Hisenda, Recursos 
Interns i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Badalona, de data 30 d’abril de 
2008, que desestimava la el recurs de reposició presentat contra l’expedient de la 
Recaptació Executiva núm. XXX relatiu a la liquidació de l’IAE dels anys 1999 i 2000. 
La Diputació de Barcelona va estar citada per l’Ajuntament de Badalona a comparèixer 
com a codemandada en l’esmentat procediment. 
 

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 8 de Barcelona, en el 
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procediment abreujat 463/2008, on la Diputació de Barcelona va comparèixer com a 
codemandada, interposat per A. L. P., contra la resolució de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Badalona, de data 30 
d’abril de 2008 per la qual es desestima el recurs de reposició presentat contra 
l’expedient de la Recaptació Executiva núm. XXX relatiu a la liquidació de l’IAE dels 
danys 1999 i 2000.  
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 8 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
pels interessos de la Corporació, dictada pel Jutja t Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en el procediment abreujat núm.  37/2009-AD, interposat pel 
senyor A. F. G. G. contra la resolució de data 29 d ’octubre de 2008 
desestimatória del recurs d’alçada presentat en dat a 2 de maig de 2008 contra la 
resolució de la Presidència de l’Institut del Teatr e relativa a la convocatòria de 
Carrera Universal CU-2005 als nivells de progressió  Sènior i Expert.-  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 7 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 37/2009-AD que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per A. F. G. G., contra la resolució de data 29 d’octubre de 
2008 desestimatòria del recurs d’alçada presentat en data 2 de maig de 2008 contra la 
resolució de la Presidència de l’Institut del Teatre relativa a la convocatòria de Carrera 
Universal CU-2005 als nivells de progressió Sènior i Expert. 
  
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que no existeix una arbitrarietat del Tribunal qualificador al no resultar 
provada la falta de motivació (desconeixement dels informes i valoració negativa dels 
comandaments). 
 
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 7 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 37/2009-AD interposat per A. F. G. G., contra la resolució de 
data 29 d’octubre de 2008 desestimatòria del recurs d’alçada presentat en data 2 de 
maig de 2008 contra la resolució de la Presidència de l’Institut del Teatre relativa a la 
convocatòria de Carrera Universal CU-2005 als nivells de progressió Sènior i Expert. 
  
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 7 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
7.- Decret de la Presidència de data 11 de gener de  2011, que resol aprovar 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest de FERRMED sobre la Xarxa 
Ferroviària Principal Transeuropea de Mercaderies.-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
L’associació FERRMED ASBL (Association Sens But de Lucre - associació sense 
ànim de lucre) porta més de sis anys treballant per tal d’aconseguir el ple 
reconeixement del Corredor Mediterrani i la seva integració a la xarxa principal de 
transport transeuropea. FERRMED és una associació belga de caire multisectorial que 
agrupa, entre altres, a Universitats, Cambres de Comerç, empreses privades i 
autoritats portuàries de diferents països europeus, amb l’objecte de promoure la 
creació d’un Eix ferroviari de mercaderies que s’iniciaria a Suècia i travessaria Europa 
fins a arribar a Algesires, Espanya, interconnectant els eixos Est-Oest més importants 
de la Unió Europea. Amb aquest Eix ferroviari de mercaderies es pretén millorar els 
sistemes d’explotació i la lliure competència en el sector dins de la Unió Europea i 
promoure la implantació dels estàndards FERRMED per optimitzar el transport 
ferroviari i el transport combinat / intermodal de mercaderies.   
 
L’any 2007, l’associació FERRMED va elaborar una Declaració Conjunta per tal que 
els governs locals i regionals del àrea d’influència de l’Eix FERRMED donessin el seu 
suport institucional al desenvolupament d’aquest eix ferroviari de mercaderies. La 
Diputació de Barcelona s’hi va adherir mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
8 de febrer de 2007. 
 
Durant aquests anys, FERRMED ha dut a terme múltiples activitats: participació 
en Congressos, Fires, Conferències, Simposis, entrevistes amb personalitats 
polítiques rellevants de la Comissió Europea, Parlament Europeu, Estats i Regions 
membres i de diverses ciutats i poblacions vinculades al Gran Eix FERRMED i la seva 
àrea d’influència. També ha contactat amb empreses, institucions i associacions 
d’arreu d’Europa, algunes de les quals han esdevingut membres actius de l’associació. 
Així mateix, ha desenvolupat diversos estudis demostratius de la importància 
d’implantar a la Xarxa Ferroviària Principal Europea, de forma progressiva, els 
anomenats Estàndards FERRMED i d’incloure-hi línies importants com és el cas de les 
del Corredor Mediterrani (que encara no son considerades “projecte prioritari”  de la 
UE). 
 
Tots aquests estudis demostren la competitivitat del projecte amb una tassa de 
rendibilitat interna del 11.1%. La seva implantació és l’única manera d’invertir la 
tendència decreixent de la participació del ferrocarril en el transport terrestre de 
mercaderies, i d’aportar un gran estalvi en les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle, particularment el CO2. 
 
L’execució del Projecte FERRMED a Catalunya (implantació dels Estàndards i inclusió 
del Corredor Mediterrani a la Xarxa Principal Transeuropea), significaria uns beneficis 
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globals per transferència de tràfic de la carretera al ferrocarril, per estalvi energètic, per 
estalvi de temps i per reducció d’accidents i d’emissions nocives de l’ordre dels 25.000 
milions d’euros en el període 2016-2045. 
 
En els propers mesos la Comissió Europea sotmetrà la seva proposta de Xarxa 
Principal Transeuropea al Consell de Ministres i al Parlament Europeu. Per aquesta 
raó, l’associació FERRMED ha decidit fer un gran acte de proclamació del MANIFEST 
de FERRMED sobre la implantació dels Estàndards i la inclusió del Corredor 
Mediterrani a la Xarxa Ferroviària Principal Europea. Aquest acte tindrà lloc a la seu 
del Parlament Europeu, a Brussel·les, el proper 12 de gener de 2011.  
 
Vist l’interès de la Diputació de Barcelona en continuar donant suport a l’associació 
FERRMED, es proposa l’aprovació de l’adhesió a l’esmentat Manifest. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Atès l’interès que els continguts del Manifest de FERRMED sobre la Xarxa Ferroviaria 
Principal Transeuropea de Mercaderies tenen per a la Diputació de Barcelona, a la 
vista de les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de 
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els 
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
I donat que el Manifest de FERRMED sobre la Xarxa Ferroviaria Principal 
Transeuropea de Mercaderies és un document de posicionament multilateral amb 
objectius a llarg termini i coincideix, per tant, amb la naturalesa i característiques que 
tenen els convenis marcs o protocols generals, recollits a l’article 6.4 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, l’aprovació dels quals correspon, segons l’establert a 
l’epígraf 2.1.3.a. 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. 6023/10, de data 16 de juny de 2010, i publicada al 
BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010, a la Junta de Govern, aquest és també 
l’òrgan competent, per analogia, per a la aprovació de aquesta proposta d’adhesió de 
la Diputació de Barcelona a l’esmentat Manifest. Tanmateix, atès que l’acte en el qual 
es proclamarà el Manifest està previst per al proper 12 de gener de 2011, és el 
President l’òrgan competent per adoptar la present resolució amb caràcter d’urgència, 
segons el disposat a l’epígraf 1.1.1 de la Refosa 1/2010.  
 
En virtut de l’establert, es proposa l’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.-  Aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest de FERRMED 
sobre la Xarxa Ferroviaria Principal Transeuropea de Mercaderies, el text del qual es 
transcriu a continuació: 
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“ MANIFEST DE FERRMED SOBRE LA XARXA FERROVIÀRIA PRIN CIPAL 
TRANSEUROPEA DE MERCADERIES 

_________________________________________________ 
 

A.- PREÀMBUL  
 

En general, FERRMED està d’acord amb el contingut del Document de Treball de la 
Comissió Europea, corresponent a la Consulta sobre la política futura en relació a la Xarxa 
Transeuropea de Transport.  
 
El punt de vista de FERRMED, pel que fa a aquesta matèria, es concentra bàsicament en el 
transport de mercaderies per ferrocarril. Per tant, el Manifest de FERRMED fa referència tan 
sols a la Xarxa Transeuropea ferroviària de mercaderies.  

 
B.- CONSIDERACIONS DE FERRMED  
 
1.- Doble xarxa : Xarxa Global i Xarxa Principal.  

 
FERRMED asbl, està totalment d’acord amb aquest concepte.  
 
La qüestió clau és que la Xarxa Principal (Core Network) de la UE incrementi el valor afegit 
europeu de les TEN-T i inclogui eixos de vital importància pels fluxes de transport en el 
mercat interior i de la UE amb els països veïns i amb la resta del món.  
 
Els ports i aeroports hub i intercontinentals que i nterrelacionen la UE amb tercers 
països, les àrees industrials més importants, el po rts fluvials i les terminals 
logístiques haurien d’estar interconnectades amb l’ esmentada Xarxa Principal.  
 
La definició de Xarxa Principal i el desenvolupament gradual dels corredors que la 
configuren s’ha de dur a terme amb criteris, econòmics, social s i mediambientals.  
 
D’acord amb el criteri establert pels Estàndards FERRMED, la configuració d’aquesta 
Xarxa Principal, ha de ser reticular i policèntrica , incloent-hi els corredors de major 
impacte socioeconòmic i intermodal , amb dues línies “paral·leles” a cada corredor, una 
per a trens d’alta velocitat (bàsicament per a passatgers) i l’altre per a trens convencionals 
de passatgers i de mercaderies amb idèntica prioritat. 
 
Cal emprar mètodes d’avaluació eficaços per definir la Xarxa Principal, com: Cost-benefit 
Análisis (CBA), Multi-criteria Análisis (MCA), Spatial Computed General Equilibrium Models 
(SGCE) and System Dynamics Modelling (SDM).  
 
La metodologia emprada en l’Estudi Global d’Oferta/ Demanda, Tècnic i 
Socioeconómic del Gran Eix FERRMED i la seva àrea d ’influència , cofinançat per la DG 
MOVE TEN-T EA Studies, i conclòs a finals de l’any passat, hauria de ser tinguda en 
consideració. 
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2.- Estàndards comuns per el transport ferroviari d e mercaderies en la Xarxa Principal  
 
Aquesta tema és un aspecte bàsic per aconseguir que la Xarxa ferroviària transeuropea 
sigui altament competitiva.  
 
La interoperabilitat és un punt clau, però cal fer possible que aquesta interoperabilitat 
permeti augmentar significativament la capacitat i la rendibilitat de la xarxa.  
 
De fet, tal com es demostra en l’Estudi Global desenvolupat fer FERRMED, (esmentat a la 
darrera part de l’Apartat 1), l’aplicació dels Estàndards FERRMED és l’única manera capaç 
d’invertir la participació decreixent del ferrocarril en el transport terrestre de mercaderies a la 
UE i d’augmentar la seva competitivitat.  
 
Per totes aquestes raons, recomanem rotundament la implantació gradual dels 
Estàndards FERRMED a la Xarxa ferroviària principal  (Core Network) de la Unió 
Europea , amb terminis definits i ple compromís dels Estats membres, tenint en compte els 
següents punts fonamentals:  
 
a) Coordinació unificada, a nivell de la UE, de l’assignació de fons econòmics per al 

desenvolupament de la Xarxa Ferroviària Principal i la implantació d’Estàndards comuns.  
b)  Xarxa reticular i policèntrica de gran impacte socioeconòmic i intermodal, amb dues línies 

paral·leles (amb doble via cadascuna) en cadascun del corredors de la xarxa. Una per a 
trens d’alta velocitat (bàsicament per a passatgers) i l’altra per a trens convencionals 
(mercaderies i passatgers amb la mateixa prioritat).  

c)  Línies electrificades (preferentment a 25.000 volts)  
d)  Ample de via UIC (1435 mm)  
e)  Gàlib de càrrega UIC-C  
f)  Càrrega per eix 22,5 ÷ 25 tones  
g)  Possibilitat de trens llargs, fins a 1.500 metres i 3.600 ÷ 5000 tones  
h)  Pendent màxima: 12‰  
i)  Circumval·lacions per a mercaderies en les grans aglomeracions urbanes.  
j)  Disponibilitat d’una xarxa de terminals intermodals polivalents i flexibles.  
k)  Sistema ERTMS amb balització completa  
l)  Disponibilitat d`horaris i de capacitat per a la circulació de trens de mercaderies les 24 

hores del dia i els 7 dies de la setmana.  
m) Lliure competència  
n) Harmonització de les formalitats administratives i de la legislació laboral.  
o) Sistemes d’explotació, “monitoring” i de traçabilitat (per mitjà d’ITS) establerts per 

Megaregions i per Corredors principals i coordinats a nivell de la UE.  
p) Criteris de “management” competitius basats en els principis R+D+4i (“Research, 

Development, innovation, identity, impact and infrastructure)  
q) Costos competitius i homogenis per a la utilització de les infraestructures per part dels 

operadors.  
r)  Reducció de l’impacte mediambiental del sistema de transport terrestre de mercaderies 

com a conseqüència de l’increment de la quota del ferrocarril fins el 35% del tràfic de 
llarga distància.  

s)  Nous conceptes de locomotora i vagó adaptats als estàndards tècnics FERRMED  
 
En l’Estudi Global del Gran Eix FERRMED, esmentat a l’apartat 1, s’ha analitzat l’impacte 
d’aquests estàndards en la xarxa ferroviària de la seva Àrea d’influència (“Red 
Banana”), inclosa la resolució dels colls d’ampolla, les circumval·lacions en les gran ciutats, 
noves línies, terminals, adaptació de material rodant, etc. Els resultats socioeconòmics de 
l’estudi són altament significatius donat que, malgrat la exahustivitat de les inversions 
contemplades, s’aconsegueix una taxa de rendibilita t (Economic Internal Rate of 
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Return) del 11,1%, amb la possibilitat de passar de  266 mil milions de tones-km 
transportades per any en el 2005 a 524 mil milions de tones per any en el 2025 i amb 
una reducció d’emissions de CO2 de més de 145 milio ns de tones en el període 2016-
2045. 
 
3.- Coordinació estratègica, operativa i de governa ment de la Xarxa Principal  
 
Cal establir una coordinació global a nivell de la UE basada en estructures de 
coordinació definida a nivell de Megaregions i de c orredors principals .  
 
Aquesta funció ha d’ incloure: identificació de necessitats de tràfic en la Xarxa Principal, 
gestió de la capacitat (balanç entre demanda i oferta), “monitoring”, assignació de solcs, 
estandardització, coordinació del manteniment, polítiques per incentivar l’ús eficient de les 
infraestructures, aspectes tecnològics i d’innovació, etc. A més, ha d’incorporar un 
organisme líder a nivell de la UE pel que fa a la c oordinació de l’assignació de fons 
econòmics per al desenvolupament de la Xarxa Ferrov iària Principal i la implantació 
de Estàndards comuns.  
 
4.- Xarxa Principal del Gran Eix Ferroviari FERRMED   
 
En la seva definició s’ha tingut en compte la metodologia emprada en l’ “Estudi Global 
d’Oferta/Demanda, Tècnic i Socioeconòmic del Gran Eix FERRMED i la seva Àrea 
d’influència, cofinançat per DG MOVE TEN-T EA Studies i conclòs a finals de l’any 2009.  
 
Es tracta d’una xarxa ferroviària que uneix Escandinavia amb l’Europa Central i el 
Mediterrani Occidental, amb una columna vertebral constituïda per les valls de Rin i del 
Roine i la seva prolongació vers el nord, fins arribar a Suècia i Finlàndia i vers el sud 
enllaçant tot l’Arc Mediterrani des de Gènova i Livorno fins a Algesires.  
 
Donat el seu gran impacte socioeconòmic i intermodal (54% de la població, 66% del PIB i 
80% del tràfic marítim de contenidors de la UE), FERRMED considera que tota la Xarxa 
Principal (Core Network) d’aquest Gran Eix ha de ser declarada “Projecte Prioritari” i inclosa 
en la Xarxa Principal TEN-T, conjuntament amb les línies que uneixen els seus nuclis més 
importants amb la resta de la UE, fonamentalment països de l’Est i de la zona Mediterrània. 
Vegeu a l’apartat 5 el mapa de la Xarxa Principal del Gran Eix FERRMED amb les línies 
corresponents  
 
Particularment, és important tenir en compte les línies següents qu e, a dia d’avui, 
encara no han estat considerades “Projecte Priorita ri” i que haurien de ser incloses 
en la Xarxa Principal Transeuropea:  

 
- Bothnian Corridor  
- Hamburg-Berlin  
- Bremen – Münster – Duisburg  
- Duisburg-Hannover-Berlin-Warsaw  
- Koblenz – Luxembourg /Apach  
- Calais/Dunkerque – Lille – Metz – Dijon  
- Le Havre – Amiens – Reims – Dijon  
- Avignon-Marseille/Fos-Toulon  
- Tarragona – Castelló – València – Alacant – Murcia/Cartagena-Almería – Motril – 

Málaga – Algeciras  
- Lorca – Granada – Antequera  
- Enllaços amb els països Balcànics  
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Des del punt de vista intermodal, es tracta d’un Gran Eix clau per a la economia de la UE, 
puix que uneix el front portuari més important d’Europa en el Mar del Nord, amb els seus 
respectius hinterlands en l’Europa Septentrional, Central i de l’Est, amb les vies de 
navegació fluvial més importants, amb el front portuari Mediterrani Occidental i amb el Nord 
d’Àfrica. 

 
5.- El “Core Network” del Gran Eix FERRMED i els se us enllaços amb la resta de la 
UE. Els Projectes Prioritaris a incorporar  

 

 
 

Considerant que la major part dels corredors ferroviaris inclosos en la Xarxa Principal del 
Gran Eix FERRMED ja han estat declarats Projectes Prioritaris, l’Associació FERRMED 
propugna incorporar, a la llista actual de Projecte s Prioritaris, les línies de la Xarxa 
Principal de la “Banana Roja” que encara no tenen a questa consideració, així con les 
que uneixen els seus nuclis més importants amb els de la resta de la UE, 
principalment amb els països de l’Est i de la Zona Mediterrània. 
 

”  
 
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 resolució precedent a FERRMED ASBL. 
 
8.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases R eguladores i de la 
convocatòria de l’Espai de Concertació de la Diputa ció de Barcelona amb les 
Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de l a sensibilització: Accions 
Puntuals (2011).-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des de la Direcció de Relacions Internacionals es volen fomentar 
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de 
la província sobre les causes que provoquen situacions de desigualtats als països en 
desenvolupament. 
 
Atès que una de les finalitats en aquest àmbit és donar suport a les organitzacions de 
la societat civil i promoure la concertació amb elles. 
  
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de         
dos-cents mil (200.000) €, que s’imputaran a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-
48903 del pressupost de l’exercici 2011.  
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el punt 2.1.5 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 en el BOPB núm. 149 
de 23.06.10. 
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Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva de l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona 
amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització:  Accions 
Puntuals (any 2011),  el text de les quals s’incorpora a continuació. 
 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT  DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PE R A L’ESPAI DE 

CONCERTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB LES OR GANITZACIONS DE 
LA SOCIETAT CIVIL EN L’ÀMBIT DE LA SENSIBILITZACIÓ:  ACCIONS PUNTUALS 

(ANY 2011) 

 
“CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201120115120002983 
 
1.- Objecte  
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu: 

 
- Aportar i fomentar la reflexió sobre la realitat dels països en desenvolupament. 
- Facilitar la reflexió, el debat i la formació en relació amb la cooperació entre societats 

locals. 
- Estimular el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen 

desigualtats al món. 
 

Es consideraran temàtiques prioritàries : 
- Les relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvis. 
- La promoció i defensa dels drets humans, de la pau, de l’equitat de gènere, de la 

democràcia i la dignitat de la persona com a base del desenvolupament humà al món. 
- Aproximació a la realitat social, cultural i econòmica dels països en desenvolupament.  

 
Per ser efectives, les accions hauran de definir un contingut clar i entenedor, adaptat al 
públic potencial. Tindran especial interès les propostes innovadores en el contingut i la 
metodologia. 
 
Les propostes que es presentin han de permetre un treball conjunt de concertació entre la 
Diputació de Barcelona i les Organitzacions de la Societat Civil. Les accions puntuals són 
d’abast reduït, i s’han de desenvolupar durant l’exercici 2011 en un o varis municipis de la 
província de Barcelona, i l’import de la subvenció sol·licitada no ha de superar l’import de 
20.000 €.  
 
2.- Finalitat de les subvencions  
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al període esmentat, 
aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
 

• Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida; i 
• Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania. 
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3.-  Període d’execució  
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període 1 de febrer al 31 de desembre de 2011.  
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries  
4.1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que 
hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
 

• Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent. 
• Amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 

 
4.2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la 
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5.- Presentació de sol·licituds  
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 

1) Fotocòpia del  DNI del representant legal.* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts.* 
3) Poders de representació.* 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.* 
5) Inscripció registral de l’entitat.* 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb 
el model normalitzat. 

11) Memòria d’activitats de sensibilització de l’any anterior. 
 

* La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en convocatòries 
anteriors, es podran obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis re specte 
la darrera vegada que es van presentar , tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada. 

 
6.-   Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds  
S’estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds: 

 
o Primer termini : Des de l’endemà de la publicació de les bases en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona fins el 31 de març de 2011 ; i 
o Segon termini : Des de l’1 d’abril fins el 30 de juny de 2011 . 

 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

19/83 

Les sol·licituds podran presentar-se per escrit, mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/ri/cd. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona (Rbla. 
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona). També es poden presentar, dins del termini esmentat, per qualsevol dels 
mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió  
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
9.1.-   En relació a l’Entitat: (40/100) 

• Experiència en sensibilització (20/100). 
• Concertació entre entitats (10/100). 
• Capacitat de gestió de l’entitat valorada en relació a convocatòries anteriors 

(10/100). 
 

9.2.-  En relació a la proposta: (60/100) 
 

9.2.2.- Accions puntuals: 
• Coherència interna de la proposta (40/100). 

� adequació del contingut de l’activitat als objectius, metodologia de 
treball (25/100). 

� anàlisi del pressupost i implicació econòmica de l’entitat sol·licitant 
(15/100). 

• Impacte a la província (20/100). 
 

No es subvencionaran accions amb les següents característiques: 
- Les de caràcter exclusivament festiu i/o lúdic. 
- Les estades d’infants o joves. 
- Les accions exclusivament enfocades a la  promoció de l’entitat. 
- Les accions destinades a recaptar fons. 
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10.- Quantia total màxima de les subvencions a ator gar i consignació pressupostària  
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2011 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de dos-cents mil (200.000) € 
i anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del vigent pressupost de 
despeses de la corporació. 
 
Es destinarà un màxim de cent mil (100.000) € per a cada convocatòria de subvencions 
d’accions puntuals. En cas que aquest import màxim no s’esgoti en la primera convocatòria, 
podrà aplicar-se en la següent. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions  
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma 
proporcional en funció de la puntuació obtinguda, segons l’establert a la base 9, i del 
pressupost sol·licitat com a subvenció.  
 
Sobre aquesta base, l’entitat que obtingui la major puntuació tindrà una subvenció del 100% 
del pressupost sol·licitat i la resta d’entitats obtindran l’import resultant d’aplicar la 
proporcionalitat entre la puntuació obtinguda i la subvenció sol·licitada, sempre tenint com a 
referència la puntuació més elevada i fins a esgotar el crèdit de les convocatòries. 
 
En qualsevol cas, l’import total de cada subvenció no superarà els vint mil (20.000) €.  
 
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 
50 % del cost total de les activitats subvencionades 
 
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la pro posta de concessió  
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat, 
anomenat Comissió de Sensibilització, 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: 

 
• El Diputat Delegat per a la Cooperació al Desenvolupament i l’Assistència Local, que 

presidirà la Comissió, 
• un representant de la Presidència de la Corporació,  
• un representant de la Direcció de Relacions Internacionals, 
• la Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament,  
• la Responsable de l’Espai de Concertació amb la Societat Civil de l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament, 
• la Responsable de Suport Municipal de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament,  
• un representant de l’Àrea de Cultura, 
• un representant de l’Àrea d’Educació 
• un representant de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, 
• un representant de l’Àrea de Medi Ambient, i 
• un representant de l’Àrea de Salut Pública i Consum.  

 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
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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. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins de 
cadascun dels terminis establerts, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament de cada període de presentació de sol·licituds. 
 
Per tant, els terminis de resolució seran fins el 30 de juny de 2011 , per a les sol·licituds 
presentades fins el 31 de març de 2010, i el 30 de setembre de 2011 , per a les sol·licituds 
presentades fins el 30 de juny de 2011. 
  
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció  
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
15.- Obligacions dels beneficiaris  
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 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. 

 
• Els perceptors 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 i en el conveni específic corresponent. 

• Els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. 

• El beneficiari 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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• El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses 
partides que l’integren. 

• Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran 
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització 
del termini de presentació de les justificacions. 

 
16.- Despeses subvencionables  
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 

• Adquisició de bens materials i equipaments. 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 
Les despeses indirectes no podran superar el 5% de l’import de la subvenció atorgada. 
 
17.- Subcontractació  
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 50 % del cost total de l’activitat. 
 
18.- Forma de pagament  
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que s’hi ’exigeixen. 
 
19.- Termini i forma de justificació  
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 15 de febrer de 
2012.  
 
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que es 
podran trobar a http://www.diba.cat/ri/cd, i revestirà la forma de: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2. del RLGS. 
 
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada. 
2) Si la despesa supera l’import de 12.000 €, per a despeses consistents en 

subministraments o prestació de serveis, el beneficiari haurà de sol·licitar un mínim 
de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa 
econòmicament. Si no contractés la més econòmica, haurà de justificar l’elecció. 
Tota aquesta informació s’acompanyarà a la justificació del projecte. 

3) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

20.- Deficiències en la justificació  
20.1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
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notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
20.2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta 
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable 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. 
 
21.- Mesures de garantia  
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, ja que són entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes o 
programes d’acció social i cooperació internacionals. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació 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 la beneficiari, 
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 beneficiari 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 de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el beneficiari no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides  
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu 
import: 

 
• Inferiors a tres mil (3.000) € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a tres mil (3.000) € en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
25.- Mesures de difusió del finançament públic  
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
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26.- Causes de reintegrament   
26.1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, 
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a 
reintegrar l’excés.  
 
26.2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
26.3.- Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de 
la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
27.1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició 
de beneficiaris. 
 
27.2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  Infraccions i sancions  
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. 
 
29.- Règim jurídic supletori  
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 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la 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.”  

 
Segon.-  Aprovar aquesta convocatòria de subvencions, per un import total màxim de 
dos-cents mil (200.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors 
Bases, i pels terminis que en ella s’indiquen. 
 
Tercer.-  Autoritzar una despesa per un import màxim de dos-cents mil (200.000) €, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del vigent pressupost de 
despeses de la Diputació de Barcelona.  
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
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9.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el pun t dispositiu Tercer de 
l’Acord 971/10, modificar les condicions de pagamen t i de justificació establertes 
al punt dispositiu Segon del mateix Acord i aprovar  un nou text de la tercera 
minuta d’addenda al 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)”,  per motius de canvi d’agenda de la segona trobada URBsociAL, Diàleg 
Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiqu es Públiques Locals a 
Rosario (Argentina).-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En data 23 de desembre de 2010, mitjançant Acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona (A 971/10), es va aprovar l’increment, per un import de       
tres-cents vuitanta mil (380.000) €, de les transferències realitzades al Govern 
Provincial de Santa Fe.  
 
També s’autoritzava i disposava una despesa de tres-cents vuitanta mil (380.000) € 
per fer front a les despeses que generés l’organització de la segona trobada 
URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques 
Locals, dels quals tres-cents vint-i-un mil (321.000) € s’imputarien a l’aplicació 
pressupostària G10400-143A1-49000 del pressupost de l’exercici 2010 i cinquanta-nou 
mil (59.000) € a l’aplicació pressupostària 10400-143A1-49000 del pressupost de 
l’exercici 2011, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient, i es declarava la 
pluriennalitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març. 
 
I finalment s’aprovava la tercera minuta d’addenda al 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)”.  
 
Tanmateix, tenint en compte que amb posterioritat a l’aprovació de l’Acord 971/10 ha 
variat la data prevista de realització de la segona trobada URBsociAL, Diàleg Euro-
llatinoamericà sobre Cohesió Social i Polítiques Públiques Locals, la qual ha passat 
d’estar prevista per al mes de juny de 2011 a estar-ho per al mes de setembre de 
2011, escau deixar sense efecte l’acord relatiu a l’aprovació de la tercera minuta 
d’addenda al conveni, aprovar una addenda amb un nou text i modificar les condicions 
de pagament i de justificació de la despesa executada establertes a l’Acord 971/10.  
 

II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

Atès que segons l’establert a l’epígraf 2, núm. 2.1.3.c)  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, és la 
Junta de Govern l’òrgan competent per a l’adopció d’aquests acords.  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Deixar sense efecte el punt dispositiu Tercer de l’Acord 971/10, de data 23 de 
desembre de 2010, relatiu a l’aprovació de la tercera minuta d’addenda al 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)”. 
 
Segon.-  Modificar les condicions de pagament establertes als epígrafs II i III del punt 
dispositiu Segon de l’Acord 971/10, els quals queden redactats com s’indica a 
continuació: 
 

"II. Un segon pagament de dos-cents vuitanta-quatre mil (284.000) €, que es 
tramitarà el mes d’abril de 2011. 

III. Un darrer pagament de vint mil (20.000) € es reservarà com a saldo. En 
conseqüència, una vegada justificat l’import total efectivament gastat pel 
Govern Provincial de Sant Fe d’acord amb l’establert en el conveni de 
col·laboració entre les parts i aprovada aquesta justificació per la Diputació de 
Barcelona, en el termini dels dos mesos següents a la dita aprovació es 
tramitarà el pagament de l’import corresponent al saldo positiu que pogués 
existir a favor seu. El Govern Provincial de Sant Fe haurà de presentar la 
justificació final abans del 31 de gener de 2012”. 

 
Tercer.- Aprovar un nou text de la tercera minuta d’addenda al 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)”, el qual s’incorpora a continuació: 

 
“ TERCERA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA  DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA Y EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTA FE (REP ÚBLICA  
ARGENTINA) 
 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN “LOTE 2: OFICIN A DE COORDINACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL III (OCO)” 
 
De una parte, el Gobierno Provincial de Santa Fe, con domicilio en Casa de Gobierno, 3 de 
Febrero 2649, S3000DEE Santa Fe y CUIT XXXXXXXX, representada por su Gobernador 
Provincial, Dr. Hermes Binner; 
 
De otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya, 126 -08008- de 
Barcelona (ESPAÑA) y NIF XXXXXXXXX, representada en este acto por  su Presidente, 
Excmo. Sr. Antoni Fogué Moya, a tenor de las competencias que le confiere el Texto 
Refundido 1/2010, sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB núm. 149, del 23.06.10) y asistido por 
su Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las facultades reservadas en 
el Decreto de la Presidencia de la Corporación de 11 de noviembre de 2008 (BOPB núm. 
279, de 20.11.08). 
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ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
En fechas 11 de mayo de 2009, por parte del Gobierno Provincial de Santa Fe, y 22 de 
Mayo de 2009, por parte de la Diputación de Barcelona, las partes firmaron el convenio de 
colaboración para la implementación de la acción “Lote 2: Oficina de coordinación y 
orientación del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
Que, con posterioridad a la firma del convenio, surgió la necesidad de realizar 
modificaciones al mismo, motivo por el cual se firmaron dos adendas en fechas agosto de 
2009 y enero de 2010. 
 
Que posteriormente ha surgido la necesidad de que el Gobierno Provincial de Santa Fe se 
haga cargo de una actividad no prevista en el convenio –el segundo encuentro URBsociAL, 
Diálogo Euro-latinoamericano sobre Cohesión Social y Políticas Públicas Locales-, prevista 
para el mes de septiembre de 2011 con la participación estimada de unas 350 personas.  
 
Que la presente adenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona de fecha […]. 
 
Por todo lo cual, ambas partes, de común acuerdo y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan esta tercera adenda al convenio de colaboración, que se regirá por los 
siguientes   
 

PACTOS 
 

Primero.-  Modificación del Pacto Segundo del conve nio  
 
Se modifica el apartado 2 del Pacto Segundo del convenio, así como el Pacto Primero de la 
Adenda al mismo, en el sentido de aumentar el importe que la Diputación de Barcelona se 
compromete a transferir al Gobierno Provincial de Santa Fe en la cantidad de trescientos 
ochenta mil (380.000) €, que éste destinará a la organización y celebración del segundo 
encuentro URBsociAL, Diálogo Euro-latinoamericano sobre Cohesión Social y Políticas 
Públicas Locales,  que se celebrará a lo largo del mes de septiembre de 2011 en la ciudad 
de Rosario (Provincia de Santa Fe, Argentina). 
 
El pago de dicho importe se realizará en los pagos, modalidades y plazos que se 
especifican a continuación: 

 

• Un primer pago de setenta y seis mil (76.000) €, que se tramitará una vez recibida 
la presente adenda firmada por las partes. 

• Un segundo pago de doscientos ochenta y cuatro mil (284.000) €, que se tramitará 
el mes de abril de 2011. 

• Un último pago, a modo de saldo, de veinte mil (20.000) €. En consecuencia, una 
vez justificado el importe total efectivamente gastado por el Gobierno Provincial de 
Santa Fe de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración entre las 
partes y aprobada dicha justificación por parte de la Diputación de Barcelona, en el 
plazo de los dos meses siguientes a su aprobación esta corporación procederá a 
tramitar el pago de la cantidad correspondiente al saldo positivo que pudiera existir 
a favor del beneficiario. El Gobierno Provincial de Santa Fe presentará la 
justificación final, a más tardar, el 31 de enero de 2012.  

 
Segundo.-  Modificación del Pacto Tercero del convenio  
 
Con el fin de actualizar las actividades a desarrollar por el Gobierno Provincial de Santa Fe, 
se modifica el Punto ii del epígrafe a.1 “Recursos Humanos” y se añade un nuevo epígrafe 
al apartado 2 del Pacto Tercero del convenio: 
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"a. 1. “Recursos Humanos” 
 
ii. Punto 1.3. “Dietas para misiones / viajes”. Sólo una parte de las dietas 

presupuestadas en las líneas 1.3.1.1 “En la UE”, 1.3.1.2 “En América Latina”, 
1.3.2.2. “En América Latina personal para la Acción” y 1.3.3.2 “Participantes en 
seminarios/conferencias en América Latina”. 

 
“e. 5 . “Otros costes, servicios” 

 
i. Punto 5.7. “Coste de conferencias, seminarios”. Sólo una parte del importe 

presupuestado en las líneas 5.7.1  “Logística Reuniones Anuales” y 5.7.4 “Logística 
talleres”. 

 
ii.  Punto 5.8. “Actividades de visibilidad”. Sólo una parte de las actividades previstas.” 

 
Por otra parte, el hecho de que puedan surgir actividades sobrevenidas como consecuencia 
de las necesidades expresadas por los coordinadores de los proyectos del Lote 1 del 
Programa aconseja incrementar el límite del porcentaje del importe transferido hasta el cual 
el Gobierno Provincial de Santa Fe puede realizar actividades no previstas inicialmente en el 
convenio de colaboración o en las adendas suscritas con posterioridad. A tal fin, se 
sustituye el apartado 6 del Pacto Tercero del convenio según la redacción dada por la 
segunda adenda al mismo por el siguiente texto: 

 
"6. Informar razonada y previamente a la Diputación de Barcelona de cualquier cambio que 

pudiera ocasionarse respecto de las actividades proyectadas en el presente convenio a 
fin de que esta pueda autorizarlo, en su caso. Si la modificación solicitada no supera, 
cumulativamente, el 20% del importe total transferido en el período correspondiente y 
no supone un cambio sustancial del proyecto, la misma se entenderá autorizada previa 
comunicación por escrito, con anterioridad a la ejecución de la actividad, del Gobierno 
Provincial de Santa Fe a la Diputación de Barcelona. 

 
En el supuesto de que la modificación que se pretende realizar supere el 20% del 
importe total transferido en el período correspondiente o suponga un cambio sustancial 
en el proyecto o las actividades previstas, el Gobierno Provincial de Santa Fe deberá 
solicitar por escrito la autorización de la Diputación de Barcelona con anterioridad a la 
realización de la actividad.”  

 
Tercero.-   Mantenimiento de los pactos no mencionados en la ad enda 
 
El resto de pactos asumidos por las partes signatarias tanto en el convenio de colaboración 
original como en las adendas posteriores que no han sido modificados por los pactos 
anteriores de la presente adenda se mantienen en vigor tal y como fueron expresados en 
los mismos. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda por 
duplicado, en los lugares y fechas indicados a continuación.”  

 
Quart.- Facultar la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció de tots els 
actes necessaris per a l’execució dels precedents acords.  
 
Cinquè.- Notificar els presents acords, relatius a deixar sense efecte el punt dispositiu 
Tercer de l’Acord 971/10, modificar les condicions de pagament establertes al punt 
dispositiu Segon del mateix Acord i aprovar un nou text de la tercera minuta d’addenda 
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al 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)”  per motius de canvi 
d’agenda de la segona trobada URBsociAL, Diàleg Euro-llatinoamericà sobre Cohesió 
Social i Polítiques Públiques Locals a Rosario (Argentina) al Govern Provincial de 
Santa Fe. 
 

10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la minuta d’addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per a 
la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coor dinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen 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 11 de març de 
2010 va ratificar el Decret núm. 13821/09 de data 23 de desembre de 2009, 
d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió e 
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació 
del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 

El conveni va ser signat en dates 21 de gener de 2010 per part de la Diputació de 
Barcelona i 31 de gener de 2010 per part de la Regió de Toscana. 
 

Atès que, posteriorment a la firma del conveni, ha sorgit la necessitat de dur a terme 
algunes modificacions al mateix, principalment relacionades amb els imports màxims 
de les partides del pressupost de gestió de la Regió Toscana i l’increment del límit del 
percentatge de l’import transferit fins el qual la Regió Toscana pot realitzar activitats 
no previstes inicialment en el conveni. Igualment, tenint en compte que la Regió  
Toscana té previst executar la major part de les activitats que té assignades, no 
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directament sinó per mitjà d’un organisme que té la naturalesa del que a la 
jurisprudència comunitària s’anomena “Societat in House” de les regions i províncies 
autònomes italianes, s’ha considerat oportú contemplar en l’addenda la possibilitat 
que les activitats a realitzar per la Regió Toscana puguin ser executades per 
l’Observatori Interregional per a la Cooperació al Desenvolupament (OICS).  
 

II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 

Vist el que estableix el paràgraf 7 del preàmbul de la Constitució Espanyola, l’establert 
als articles 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament i a la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament; 
 

Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local; 
 

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 la 
present addenda al conveni de col·laboració proposada mitjançant aquest acte. 
 

Vist que el conveni original entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana 
preveu, en el seu Pacte Cinquè, la possibilitat d’incloure modificacions al mateix, 
sempre que es facin per escrit i mitjançant l’acord d’ambdues parts en una addenda; 
 

I vist, en darrer terme, que la competència per a l’aprovació dels convenis específics 
per import superior als 100.000 € correspon a la Junta de Govern, segons l’epígraf 2, 
núm. 2.1.3.c)  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. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el text de la qual s’incorpora 
a continuació: 
 

“ ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTAC IÓN DE 
BARCELONA Y LA REGIÓN DE TOSCANA 
 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN “LOTE 2: OFICIN A DE COORDINACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL III-27 (OCO)” 
 
De una parte, la Región de Toscana, con domicilio en Piazza Duomo, 10 – 50129, Florencia 
y CF 01386030488, representada por su Directora responsable del Sector de Actividades 
Internacionales, Maria Dina Tozzi, según el Decreto del Director General de la Presidencia 
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núm. 4998, de 30 de octubre de 2008, facultado por el artículo 4 de la L.R. de 8 de enero de 
2009, núm. 1 (B.U.R.T n.1 de 16 de enero de 2009) y 
 
De otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Cataluña, 126 -08008- de 
Barcelona (ESPAÑA) y NIF XXXXXXXXX, representada en este acto por  su Presidente, 
Excmo. Sr. Antoni Fogué Moya, a tenor de las competencias que le confiere el Texto 
Refundido 1/2010 sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB núm. 149 de 23.06.10) y asistido por 
su Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García. 
 
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN  
 
En fechas  21 de enero de 2010 por parte de la Diputación de Barcelona y 31 de enero de 
2010 por parte de la Región de Toscana, las partes firmaron el convenio de colaboración 
para la implementación de la acción “Oficina de coordinación y orientación del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
Que, con posterioridad a la firma del convenio, ha surgido la necesidad de llevar a cabo 
algunas modificaciones al mismo principalmente relacionadas con los importes máximos de 
las partidas del presupuesto de gestión de la Región Toscana, el incremento del límite del 
porcentaje del importe transferido hasta el cual la Región Toscana puede realizar 
actividades no previstas inicialmente en el convenio y con el hecho que la secretaría técnica 
de las actividades a realizar por la Región Toscana estará a cargo del Observatorio 
Interregional para la Cooperación al Desarrollo (OICS), el cual tiene la naturaleza de 
“sociedad in house” de las regiones y provincias autónomas italianas.   
 
Que la presente adenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona de fecha [  ] y por Decreto Directivo de la Región Toscana de fecha 
[    ]. 
 
Por todo lo cual, ambas partes, de común acuerdo y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan la presente adenda al convenio que se regirá por los siguientes 
 

PACTOS 
 

Primero.- Modificación del Pacto Primero del conven io  
 
Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los Pactos Segundo Punto 2 y Tercero Punto 
2 del convenio, los cuales establecen que se acompañarán como Anexos al convenio un 
documento de presupuesto anual, un cronograma de actividades a realizar por la Región de 
Toscana y una definición más amplia de los servicios de asistencia y acompañamiento de 
clusters de proyectos, se modifica el Pacto Primero del convenio, al que se añaden a los 
actuales Anexos 1, 2 y 3 los siguientes: 
 
“Anexo 4. Presupuesto de gestión de la Región Toscana para el año 2010 
 
Anexo 5. Capitalización de buenas prácticas del Programa URB-AL III. Cronograma de 
actividades 
 
Anexo 6. Capitalización de buenas prácticas del Programa URB-AL III” 

 
Segundo.- Modificación del Pacto Tercero del conven io  

 
Con el fin de adaptar el presupuesto a gestionar por la Región Toscana a las nuevas 
necesidades detectadas, se sustituye el párrafo segundo del apartado 2 del Pacto Tercero 
del convenio por el siguiente texto: 
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“Sin perjuicio de las rúbricas a gestionar por la Región de Toscana que serán recogidas 
en el Anexo a que hace referencia el párrafo anterior, para el primer año de vigencia del 
convenio (2010) las cantidades máximas de gasto a realizar desde la Oficina de la 
Región de Toscana se fijan en doscientos setenta y cinco mil (275.000) €, distribuidos en 
las líneas presupuestarias siguientes: 

 
- 1. “Recursos Humanos” sesenta y nueve mil quinientos cincuenta  (69.550) € 
- 2. “Viajes” noventa y ocho mil trescientos (98.300) € 
- 3. “Equipos y material” dos mil (2.000) € 
- 4. “Oficina local. Costes de la acción” mil trescientos (1.300) € 
- 5. “Otros costes, servicios” setenta y siete mil cien (77.100) € 
- 10. “Costes administrativos” veintiséis mil setecientos cincuenta (26.750) €.” 

 
Teniendo en cuenta que la mayor parte de la gestión del proyecto asignada a la Región 
Toscana se ejecutará a través del Observatorio Interregional para la Cooperación al 
Desarrollo (OICS), se añade un nuevo párrafo entre los actuales párrafos cuarto y quinto del 
apartado 6 del Pacto Tercero del convenio: 
 

“Los documentos justificativos de los gastos realizados en el marco del presente 
convenio de colaboración podrán estar expedidos tanto a nombre de la Región Toscana 
como del Observatorio Interregional para la Cooperación al Desarrollo (OICS), el cual 
tiene la naturaleza de “sociedad in house” de las regiones y provincias autónomas 
italianas.” 

 
Por otra parte, el hecho de que puedan surgir actividades sobrevenidas como consecuencia 
de las necesidades expresadas por los coordinadores de los proyectos del Lote 1 del 
Programa aconseja incrementar el límite del porcentaje del importe transferido hasta el cual 
la Región Tocana puede realizar actividades no previstas inicialmente en el convenio de 
colaboración. A tal fin, se sustituye el apartado 8 del Pacto Tercero del convenio según la 
redacción dada por la adenda de referencia por el siguiente texto: 
 
“8. Informar razonada y previamente a la Diputación de Barcelona de cualquier cambio que 

pudiera ocasionarse respecto de las actividades proyectadas en el presente convenio a 
fin de que esta pueda autorizarlo, en su caso. Si la modificación solicitada no supera, 
cumulativamente, el 20% del importe total transferido en el período correspondiente y no 
supone un cambio sustancial del proyecto, la misma se entenderá autorizada previa 
comunicación por escrito, con anterioridad a la ejecución de la actividad, de la Región de 
Toscana a la Diputación de Barcelona. 

 
En el supuesto de que la modificación que se pretende realizar supere el 20% del 
importe total transferido en el período correspondiente o suponga un cambio sustancial 
en el proyecto o las actividades previstas, la Región de Toscana deberá solicitar por 
escrito la autorización de la Diputación de Barcelona con anterioridad a la realización de 
la actividad.” 

 
Tercero.-  Mantenimiento de los pactos no mencionad os en la adenda  
 
El resto de pactos asumidos por las partes signatarias en el convenio de colaboración 
original y que no han sido modificados por los pactos anteriores de la presente adenda se 
mantienen en vigor tal y como fueron expresados en los mismos. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda, por 
duplicado, a doble columna en italiano y en español, en los lugares y fechas indicados a 
continuación, prevaleciendo en caso de conflicto, la versión en español.” 
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Segon.-  Facultar la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció de tots 
els actes necessaris per a l’execució dels precedents acords.  
 
Tercer.-  Notificar els presents acords, relatius a l’aprovació de la minuta d’addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana per a la 
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)” a la Regió de Toscana. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
11.- Dictamen que proposa declarar un vehicle Nissa n Pick-up, que consta a 
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a l’Agrupació de  Defensa Forestal (ADF) 
Rossend Montané.-  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: 
 
L’Oficina Tècnica de Parcs Naturals d’aquesta Corporació, per escrits de dates 22 
d’octubre i de 2 de novembre de 2010, ens ha comunicat que s’ha de tramitar 
l’expedient administratiu oportú per a la cessió del vehicle, marca Nissan, model Pick-
up, matrícula 6541 CHL a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Rossend Montané. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olèrdola, en data 10 d’agost de 2010, va comunicar a l’Àrea 
d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona la necessitat de que la titularitat del 
vehicle Nissan Pick-up amb matrícula 6541 CHL, passés a mans de l’Agrupació de 
Defensa Forestal Rossend Montané del municipi, per tal de poder sol·licitar i acollir-se  
a ajuts econòmics, a través de subvencions, i així poder assumir-ne les reparacions. 
  
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 21 de 
desembre 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 efecte no utilitzable. 
 
Atès que l’esmentat bé no pot 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 l’Agrupació de Defensa Forestal Rossend Montané s’ha mostrat interessada 
en l’esmentat bé, per tal de destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està 
inscrita 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 
pel 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 
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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 el vehicle relacionat d’acord amb l’annex que s’acompanya, que 
serà cedit a l’Agrupació de Defensa Forestal Rossend Montané, com a efecte no 
utilitzable per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases 
Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 
9.2.1996).  
 
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de 
“baixa per cessió”. 
 
Tercer.-  Autoritzar la cessió gratuïta de l’esmentat bé a l’entitat que tot seguit es 
relaciona, per un valor net de 0 €, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo. 
 
Quart.- Condicionar  l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de l’Agrupació de Defensa Forestal Rossend Montané, que haurà de 
ser notificada a la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords a l’Agrupació de Defensa Forestal Rossend 
Montané, per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
12.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Construcciones Luque Nuñez, SA, en resolució de l’e xpedient núm. 2010/7298.-  
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 Construcciones Luque Nuñez, S.A., de data 27/07/2010, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 30/07/2010, pel qual es 
sol·licita autorització d’instal·lació de rètol indicatiu d'allotjament, hotel, a la carretera  
B-502, al punt quilomètric 0+545 i al 0+655, ambdós marges, tram urbà, al terme 
municipal de Vilassar de Mar; i denegació d’instal·lació de rètol indicatiu, a la carretera 
B-502, al punt quilomètric 1+327, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Cabrera de Mar (Exp. núm. 2010/7298). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/10/2010, 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’instal·lació de rètol 
indicatiu d'allotjament, hotel. 
 
Atès el que disposen els articles 97 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: 
 
• 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. 

• 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 
indicatiu. 
 

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: 
 

• Els senyals indicatius d’establiments mercantils o industrials s’han de situar en el 
mateix edifici o en la seva immediata proximitat i el seu contingut ha de tenir com 
a única finalitat la identificació de l’establiment, sense incloure cap informació 
addicional. 

• En aquest sentit, no és autoritzable cap rètol de senyalització que no sigui 
d’orientació geogràfica en una cruïlla de carreteres o rotonda.” 

 

“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. 
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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.” 
 

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. 
 

Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
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 Construcciones Luque Nuñez, S.A., en relació amb l’expedient número 
2010/7298. 
 
Segon.- Aprovar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, l’informe favorable sol·licitat per 
Construcciones Luque Nuñez, S.A., relatiu a la instal·lació de rètol indicatiu 
d'allotjament, hotel, a la carretera B-502, al punt quilomètric 0+545 i al 0+655, ambdós 
marges, tram urbà, al terme municipal de Vilassar de Mar (Exp. núm. 2010/7298), 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, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’empresa Construcciones Luque 
Nuñez, S.A., la instal·lació de rètol indicatiu, a la carretera B-502, al punt quilomètric 
1+327, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar (Exp. 
núm. 2010/7298) 
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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 Construcciones Luque Nuñez, S.A., amb domicili 
a efectes de notificacions a XXXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
13.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. J. A. C., en resolució de l’expedient núm. 2010 /8819.- 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. A. C., de data 07/10/2010, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 07/10/2010, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera BV-2117, al punt quilomètric XXX, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Castellet i La Gornal (Exp. núm. 2010/8819). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/10/2010, 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. 
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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. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
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. A. C., en relació amb l’expedient número 2010/8819. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. A. C., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-2117, al punt quilomètric XXX, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Castellet i La Gornal (Exp. núm. 2010/8819), 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. A. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, en resolució de  l’expedient núm. 
2010/11192.- 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 de La Roca del Vallès, de data 03/12/2010, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 17/12/2010, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de construcció d'una depuradora compacta pel tractament 
d'aigües residuals, a la carretera BV-5001, al punt quilomètric 22+733, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Roca del Vallès (Exp. núm. 
2010/11192). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/01/2011, 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 d'una 
depuradora compacta pel tractament d'aigües residuals. 
 
Atès el que disposen els articles 80.3 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. 
• Totes les obres es realitzaran fora de la línia d’edificació, és a dir, a més de 25 

metres 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. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
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 La Roca del Vallès, en relació amb l’expedient número 
2010/11192.  
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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 La Roca del Vallès, 
autorització d’obres de construcció d'una depuradora compacta pel tractament 
d'aigües residuals, a la carretera BV-5001, al punt quilomètric 22+733, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Roca del Vallès (expedient número 
2010/11192) 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 La Roca del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a La Roca del Vallès (08430), carrer Catalunya, 24, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
15.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Fogars de La Selva, en resolució de  l’expedient núm. 
2010/11265.- 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 Fogars de La Selva, de data 02/12/2010, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 22/12/2010, pel qual es 
sol·licita autorització d’instal·lació de rètol informatiu i de col·locació d'una farola solar, 
a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 6+570, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Fogars de La Selva (Exp. núm. 2010/11265). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/01/2011, 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 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. 
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• 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 de col·locació d'una 
farola solar. 
 
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 cap cas, la farola, suposarà cap perill per las vehicles que accidentalment 

surtin de la calçada de la carretera. Aquesta farola no afectarà la zona de domini 
públic 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. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
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 Fogars de La Selva, en relació amb l’expedient número 
2010/11265.  
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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 Fogars de La Selva, 
autorització d’instal·lació de rètol informatiu i de col·locació d'una farola solar, a la 
carretera BV-5122, al punt quilomètric 6+570, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Fogars de La Selva (Exp. núm. 2010/11265) 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 Fogars de La Selva, amb 
domicili a efectes de notificacions a Fogars de La Selva (08495), Plaça de la Vila, s/n, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
16.- Dictamen que proposa la pròrroga d’una autorit zació d’obres a favor de la 
Ute Ave Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2007/9132.- 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’acord de la Junta de Govern de data 13 de desembre de 2007, mitjançant el qual 
es van a autoritzar a la UTE AVE TRINIDAD les obres de construcció d’un accés 
provisional al PK 8,158 de la carretera BV-5001, tram no urbà, al terme municipal de 
Montcada i Reixac (Exp. núm. 2007/9132). 
 
Atès que l’esmentada UTE AVE TRINIDAD, mitjançant escrit que ha tingut entrada al 
registre general de la Diputació de Barcelona en data 22 de novembre de 2010, ha 
sol·licitat la pròrroga de l’esmentada autorització. 
 
Atès el nou informe tècnic emès, en data 4 de gener de 2011, pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vist l’escrit de petició de pròrroga presentat en referència a les obres d’accés 
provisional d’obres, amb número d’expedient 07/9132, atès que no existeix cap 
inconvenient, s’informa FAVORABLEMENT aquesta pròrroga mantenint les condicions 
de l’autorització inicial.”  
 
Atès que l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, disposa que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en 
contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis 
establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho 
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers, i que l’acord d’ampliació 
s’ha de notificar als interessats. 
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Atès que el mateix article, en el seu punt 3, disposa que tant la petició dels interessats 
com la decisió s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es 
tracti i que els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre denegació no són 
susceptibles de recurs. 
 
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 de 
prorroga formulada per la UTE AVE TRINIDAD, en relació amb l’expedient número 
2007/9132.  
 
Segon.-  Estimar la sol·licitud de pròrroga de l’autorització atorgada per acord de la 
Junta de Govern, de data 13 de desembre de 2007, mitjançant el qual es van 
autoritzar a la UTE AVE TRINIDAD les obres de construcció d’un accés provisional al 
PK 8,158 de la carretera BV-5001, tram no urbà, al terme municipal de Montcada i 
Reixac (Exp. núm. 2007/9132), d’acord amb el nou informe de data 4 de gener de 
2011, emès pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
citat en la part expositiva d’aquest Decret. 
 

Tercer.-  Atorgar un període de 18 mesos, des del dia següent a la data en que es 
produeixi la caducitat de l’autorització abans esmentada, 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 la UTE AVE TRINIDAD, amb domicili XXX, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 

17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cercs, en resolució de l’expedient núm. 2010/11230.-  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 la Vila de Cercs, de data 21/12/2010, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres d’esplanació, vialitat i serveis, a la carretera BV-4025, del 
punt quilomètric 0+080 al 0+815, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de 
Cercs (Exp. núm. 2010/11230). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 27/01/2011, 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’esplanació, vialitat i 
serveis. 
 
Atès el que disposen els articles 104c, 104d, 104h, 125, i 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: 
 
Condicions especifiques respecte l’accés: 
 
• S’haurà de garantir una distància de visibilitat superior a la distància d’aturada per 

a tots els moviments permesos en l’accés. 
• Les obres s’executaran segons la documentació presentada i el plec de 

condicions adjunt. 
• Es pavimentarà l’accés en tota la seva amplada i com a mínim 30 metres 

comptats des de l’aresta exterior de la calçada de la carretera.  
• Es pavimentarà en tota l’amplada la carretera BV-4025 en el tram afectat per la 

construcció del tercer carril i desviament de la traça de la carretera la secció de 
ferm serà una T-4121 amb la capa de rodolada tipus AC 16 surf 50/70 S àrid 
granític.  

• Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i de alta 
intensitat nivell II i de 90 centímetres. Apart de la senyalització prevista es 
col·locarà a la carretera BV-4025 senyals P-1a, P-1b i R-301 amb limitació de 50 
quilometres/ hora.  

• Es pavimentarà tot l’àmbit de la obra, i es pintarà la senyalització amb pintura 
blanca retrorreflexiva, tot segons la norma 8.2-IC.  

• Els desviaments de trànsit hauran de complir amb la norma 8.3-IC. 
• Les cunetes seran tipus TTR-10 d’ un metre d’amplada amb una pendent 

transversal  H/V 6:1. Seran de formigó armat amb un gruix mínim de 20 
centímetres, amb malla electrosoldada de 15x15cm i 8 mm de diàmetre. 

• Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 
terres, materials o per qualsevol altre motiu. 

• Es donarà continuïtat a les aigües de la carretera i als seus drenatges. 
• Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’ajunta. 
• Es recolliran les aigües pluvials de l’accés i s’evitarà que aquestes arribin a la 

calçada de la carretera. 
• Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema  per a la 

circulació. 
• A precari. 
 
Condicions especifiques moviments de terres: 
 
• S’haurà de garantir en tot moment l’estabilitat del talussos de desmunts i 

terraplens així com de tota l’estructura de la carretera i dels seus element 
funcionals.  

• En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 
vigent. 

• Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar l’aportació a la carretera i 
no s’afectarà la capacitat de desguassar, dels elements de la carretera. 
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Condicions especifiques a les xarxes de serveis: 
 

• Cap xarxa de servei anirà sota la calçada de la carretera llevat dels encreuaments 
de la mateixa.  

• Els encreuaments es faran el més curts possible sota la calçada, és a dir en 
perpendicular ala eix de la calçada. Les obres dels encreuaments es realitzaran 
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. Els trams que transcorren per domini 
públic son A PRECARI. 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.  

• Els paral·lelismes aniran fora de la zona de domini públic sempre que sigui 
possible. En cas d’ocupar el domini públic de la carretera, es replantejarà el traçat 
de les xarxes de servei amb el zelador de la zona i sempre haurà d’anar el 
paral·lelisme a una fondària mínima d’un metres respecte la rasant del terreny o 
cuneta que serà de formigó. Aquest paral·lelismes no afectaran la estabilitat de la 
carretera ni a les tasques de conservació i explotació de la via.” 

 
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. 
 

Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

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 per l’Ajuntament de la Vila de Cercs, en relació amb l’expedient número 
2010/11230  
 
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 la Vila de Cercs, 
autorització d’obres d’esplanació, vialitat i serveis, a la carretera BV-4025, del punt 
quilomètric 0+080 al 0+815, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de  Cercs 
(expedient número 2010/11230) 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 la Vila de Cercs, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cercs (08698), Carretera de Ribes. 20, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
ÀREA D’ESPORTS  
 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
18.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a l’actuació “Con strucció de la coberta de la 
pista poliesportiva”, per un import de cent vint-i- cinc mil (125.000) € en el marc 
del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Esports, 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 Lliçà d’Amunt s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat “Construcció de la coberta de la pista poliesportiva”. 
 
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 
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suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el punt 5.1 k) en concordança amb 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 núm. 6023/2010 de data 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, 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 (Codi 11/X/71022), d’acord amb el text que 
es transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC PER A L’ACTUACIÓ “CONSTRUCCIÓ DE LA COBERTA DE LA 
PISTA POLIESPORTIVA” AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT. P LA DE CONCERTACIÓ 
XBMQ. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. President, Antoni Fogué i 
Moya, i facultat d’acord amb la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
núm. 149, de 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Rosa M. Artiaga 
Gil, en virtut de les facultats conferides en el Decret de la Presidència de la Corporació de 
data 22 de març de 2010 de delegació de funcions (BOPB núm. 77, de 31 de març de 
2010). 
 
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT, representat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, Ignasi Simón i 
Ortoll, assistit per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Gemma Navarro Medialdea. 
 
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 Lliçà d’Amunt i la Diputació de 

Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
“Construcció de la coberta de la pista poliesportiva”. 

 
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 Acord de Junta de 
Govern de data xx de xxxx de 2011. 

 
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 
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PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 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 Construcció de la coberta de la pista poliesportiva 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Cooperació esportiva amb el món local 
Política local que es fomenta Política esportiva 

 
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 
Econòmic        125.000 € 2.011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

      125.000 €  

 
� 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. 

 
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 
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www.diba.cat/xbmq. 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., mitjançant les següents modalitats: 
 
- Abonament de la totalitat de l’aportació, un cop justificades despeses d’execució 

d’obra per un import igual o superior a l’aportació de la Diputació de Barcelona 
(Fitxa XG-0103). 
- De forma fraccionada: s’abonarà l’import de les despeses d’execució justificades 

(Fitxa XG-0103), fins a exhaurir l’aportació de la Diputació de Barcelona. 
 
En ambdós casos, un cop finalitzada l’obra de forma completa, l’ens local beneficiari 
farà arribar a l’Àrea d’Esports, en el termini màxim de dos anys comptadors a partir 
del cobrament de la totalitat de l’aportació de la Diputació de Barcelona, l’acta de 
recepció. 

 
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. 
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7. Identificació de la font de finançament 
7.1  L’ens local es compromet a aplicar les previsions de les instruccions de senyalització 

d’actuacions del Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa 
de la Diputació de Barcelona en les actuacions de difusió (dispositius de comunicació, 
instal·lacions, tríptics, fulletons) que es realitzin en relació amb l’actuació cofinançada. 

 
7.2.  Així mateix, l’ens local ha de vetllar per la instal·lació d’un senyal d’obres relatiu a 

l’actuació cofinançada, d’acord amb els models i les característiques tècniques de les 
Instruccions de senyalització. 

 
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/xbmq. 
 
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 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 

 
11.1.  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. 

 
11.2.  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. 
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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.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de cent vint-i-cinc mil (125.000) € amb càrrec a 
l’aplicació G/41100-342A0-76260 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona vigent per a l’exercici 2011. 
 
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. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per a l’actu ació “Projecte d’obres, 
instal·lació i execució de les obres per a l’acondi cionament del camp de futbol 
de Vallserrat”, per un import de tres-cents vuitant a mil (380.000) € en el marc del 
Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Esports, 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 Esteve Sesrovires s’han compromès a preacordar i desenvolupar 
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conjuntament la necessitat “Projecte d’obres, instal·lació i execució de les obres per a 
l’acondicionament del camp de futbol de Vallserrat”. 
 
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 5.1 k) en concordança amb 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 núm. 6023/2010 de data 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, 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 (Codi 11/X/71019), d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC PER A L’ACTUACIÓ “PROJECTE D’OBR ES, INSTAL·LACIÓ I 
EXECUCIÓ DE LES OBRES PER A L’ACONDICIONAMENT DEL C AMP DE FUTBOL DE 
VALLSERRAT” AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES. P LA DE 
CONCERTACIÓ XBMQ. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. President, Antoni Fogué i 
Moya, i facultat d’acord amb la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
núm. 149, de 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Rosa M. Artiaga 
Gil, en virtut de les facultats conferides en el Decret de la Presidència de la Corporació de 
data 22 de març de 2010 de delegació de funcions (BOPB núm. 77, de 31 de març de 
2010). 
 
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES, representat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, Enric 
Carbonell i Jorba, assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Ricardo Rosich Palet. 
 
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. 
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II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i la 
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat “Projecte d’obres, instal·lació i execució de les obres per a 
l’acondicionament del camp de futbol de Vallserrat”. 

 
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 Acord de Junta de 
Govern de data xx de xxxx de 2011. 

 
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 Esteve Sesrovires 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 
Projecte d’obres, instal·lació i execució de les obres 
per a l’acondicionament del camp de futbol de 
Vallserrat 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Cooperació esportiva amb el món local 
Política local que es fomenta Política esportiva 

 
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 
Econòmic             380.000 € 2.011 
Aportació de la 
Diputació (total):            380.000 €  
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� 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/xbmq. 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., mitjançant les següents modalitats: 
 
- Abonament de la totalitat de l’aportació, un cop justificades despeses d’execució 

d’obra per un import igual o superior a l’aportació de la Diputació de Barcelona 
(Fitxa XG-0103). 
- De forma fraccionada: s’abonarà l’import de les despeses d’execució justificades 

(Fitxa XG-0103), fins a exhaurir l’aportació de la Diputació de Barcelona. 
 

En ambdós casos, un cop finalitzada l’obra de forma completa, l’ens local beneficiari 
farà arribar a l’Àrea d’Esports, en el termini màxim de dos anys comptadors a partir 
del cobrament de la totalitat de l’aportació de la Diputació de Barcelona, l’acta de 
recepció. 
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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 de la font de finançament 
7.1  L’ens local es compromet a aplicar les previsions de les instruccions de senyalització 

d’actuacions del Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa 
de la Diputació de Barcelona en les actuacions de difusió (dispositius de comunicació, 
instal·lacions, tríptics, fulletons) que es realitzin en relació amb l’actuació cofinançada. 

 
7.2.  Així mateix, l’ens local ha de vetllar per la instal·lació d’un senyal d’obres relatiu a 

l’actuació cofinançada, d’acord amb els models i les característiques tècniques de les 
Instruccions de senyalització. 

 
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/xbmq. 

 
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 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 

 
11.1.  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. 
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11.2.  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. 
 
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.”  

 

Segon.- Aprovar una despesa de tres-cents vuitanta mil  (380.000) € amb càrrec a 
l’aplicació G/41100-342A0-76260 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona vigent per a l’exercici 2011. 
 

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. 
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ÀREA DE CULTURA  
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

20.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat, en l’àmbit de l’assistència tècnica i co operació i els serveis de suport 
que la Diputació ofereix en relació a la “Bibliotec a Antonio Martín Sánchez” 
d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conv eni.-  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. 
 
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 Prat de Llobregat, es 
creu convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es 
transcriu en relació a la “Biblioteca Antonio Martín Sánchez” 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 el següent 
 

ACORD 
 

Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat en l’àmbit de 
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en 
relació a la “Biblioteca Antonio Martín Sánchez” 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. 
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L’AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. 
Lluís Tejedor Ballesteros, assistit pel secretari d’aquest Ajuntament Sr. Daniel Tambó Calvo. 
 
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.  
 
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. 
 
En data 3/07/1969 es va inaugurar la Biblioteca del Prat de Llobregat, ubicada al c/ Jaume 
Casanovas, núm. 82. L’any 1983 aquesta Biblioteca va ser traslladada a la pl. Blanes 
d’aquest municipi i l’any 1991 es va traslladar al carrer Ramon Llull, núm. 12. 
 
L’Ajuntament del Prat de Llobregat, amb la voluntat de traslladar a un nou espai la Biblioteca 
existent en aquest municipi, que forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals, fet que 
comportarà la seva ampliació i la millora dels serveis que actualment ofereix, per acord de la 
Junta de Govern Local de 4/09/2006 va aprovar inicialment el projecte executiu - Centre 
Cultural de la pl. Catalunya - per a la construcció de la Biblioteca en aquest municipi, que 
esdevingué definitiu en no haver-se presentat cap al·legació en data 19/10/2006. 
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Per a la construcció i l’equipament d’aquesta Biblioteca, en el marc del Protocol General 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 22/02/2007 s’aprovà el conveni específic de col·laboració amb aquest 
Ajuntament amb un ajut econòmic de 1.420.000 €; i en l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments locals del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 11/06/2009 s’aprovà el conveni 
específic de col·laboració amb aquest Ajuntament amb un ajut econòmic de 2.000.000 €. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als 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 Prat de Llobregat, 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. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada a la plaça Catalunya, núm. 39-41 del Prat de Llobregat, amb una 
superfície útil de 3028 m2 i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les 
seves dimensions i serveis bàsics, es denomina “Biblioteca Antonio Martín Sánchez”.  
 
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 
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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 (aquesta aportació 
representa el 50%) i de publicacions periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, 
segons els estàndards vigents. 
 
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. 
 
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 d’acord amb el quadre 
indicatiu 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.  
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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 central urbana. 
 
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. 
 
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 
45 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.  

 
ANNEX 1 

 
QUADRE INDICATIU 

Biblioteca Antonio Martín Sánchez  
 

INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ 
Fons documental 324.100 € 
Equipament informàtic 78.130 € 
TOTAL 402.230 € (*) 

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

Fons documental 38.165 € 38.165 € 
Subscripcions 9.615 € 2.200 € 
Activitats ----- ----- 
Manteniment informàtic 19.235 € 2.705 € 

 
RECURSOS HUMANS 

Director/a 1 
Bibliotecari/a 4 
Tècnic auxiliar 10 
Ajudant 2 

 
EL PRAT DE LLOBREGAT”  

 

ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 

21.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació d e l’error material en les bases 
de subvencions (punt 2.C de la Base 20), en règim d e concurrència competitiva, 
per a les explotacions forestals, empreses agrícole s ramaderes, empreses de 
serveis, millora d’habitatges i restauració del pat rimoni arquitectònic i a les 
entitats culturals, per a les activitats a desenvol upar en els parcs naturals 2010.-  
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 12 
de novembre de 2009, 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 i amb data 27 de maig de 2010 s’aprovà el Dictamen, per la Junta de 
Govern, d’atorgament d’aquestes subvencions. 
 
Atès que en el punt 2.C de la Base 20 que regula el termini i forma de pagament 
s’estableix que: “S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al 
50% de la subvenció concedida”, quan hauria d’establir que : “S’haurà de justificar una 
despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció concedida”. 
 
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que permet a les 
administracions públiques rectificar d’ofici dels errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
 
Vist els punts 2.1.5 i 2.2  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, de data 23 de juny de 2010.   
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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: 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Rectificar el punt 2.c de la Base 20 de les bases específiques de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració 
del patrimoni arquitectònic i a les entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar 
en els parcs naturals 2010, substituint el text actual: “S’haurà de justificar una despesa 
per un import igual o superior al 50% de la subvenció concedida” pel text: “S’haurà de 
justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció 
concedida”. 
 
Segon.- Exposar al públic l’anunci d’aquesta rectificació de les Bases de les 
subvencions  durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, 
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de  l’article 124 del 
Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de 
1995, i l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per acord del 
Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de gener de 
2009. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació d e l’error material en les bases 
de subvencions (punt 2.a de la Base 20), en règim d e concurrència competitiva, 
per a les explotacions forestals, empreses agrícole s ramaderes, empreses de 
serveis, millora d’habitatges i restauració del pat rimoni arquitectònic i a les 
entitats culturals, per a les activitats a desenvol upar en els parcs naturals 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:  
 
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28 
d’octubre  de 2010, 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, 2011. 
 
Atès que en el punt 2.a de la Base 20 que regula el termini i forma de pagament 
s’estableix que: “S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al 
50% de la subvenció concedida”, quan hauria d’establir que: “S’haurà de justificar una 
despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció concedida”. 
 
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, que permet a les 
administracions públiques rectificar d’ofici dels errors materials, de fet o aritmètics 
existents en els seus actes. 
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Vist els punts 2.1.5 i 2.2  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, 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: 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Rectificar el punt 2.a de la Base 20 de les bases específiques de les 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració 
del patrimoni arquitectònic i a les entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar 
en els parcs naturals 2011, substituint el text actual: “S’haurà de justificar una despesa 
per un import igual o superior al 50% de la subvenció concedida” pel text: “S’haurà de 
justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la subvenció 
concedida”. 
 

Segon.- Exposar al públic l’anunci d’aquesta rectificació de les Bases de les 
subvencions  durant el període de vint dies hàbils, als efectes de reclamacions, 
mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de  l’article 124 del 
Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de juny de 
1995, i l’article 13.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per acord del 
Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de gener de 
2009. 
 

Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 

23.- Dictamen que proposa aprovar la Realització de l Programa d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 20 11 i el seu Pla Tècnic.-  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 des de l’any 1996 la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els 
Ajuntaments i ADF realitza una Campanya d’Informació i Vigilància per evitar els 
incendis forestals i reduir els seus efectes. 
 

Atès que aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’Informació i Vigilància que 
té caràcter genèric i que s’executa a partir de Programes Tècnics anuals. 
 

Atès que el Programa Tècnic recull les especificacions per cada any que fan referència 
a la planificació i gestió d’itineraris, horaris, personal, i a l’assignació de mitjans 
materials, humans i econòmics. 
 

Vist el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les anteriors campanyes, són les raons fonamentals que animen a la 
Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 2011. 
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A tal efecte, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha redactat 
el Programa Tècnic 2011, que s’adjunta com annex, que ha de desenvolupar el Pla 
d’Informació i Vigilància. L’aprovació d’aquest programa és prèvia a la contractació 
dels diferents Serveis i de les transferències a altres entitats que exigeix el 
desenvolupament del Pla i que es tramitaran progressivament a partir de la signatura 
del present Acord. 
 

Vist el punt 2.1.3.a) 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 la realització del Programa d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals per a l’any 2011 i el seu Pla Tècnic, que s’adjunta com annex. 
 

Segon.-  Informar del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització d’aquest 
Pla. 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT  
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

24.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Específ iques i la Convocatòria per 
a la concessió d’ajuts econòmics, en règim de concu rrència competitiva, durant 
l’any 2011, a favor d’associacions, fundacions, i a ltres entitats sense ànim de 
lucre que desenvolupin activitats i serveis en matè ria de medi ambient.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de Medi 
Ambient, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 

Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
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present any, des de l’Àrea de Medi Ambient es vol fomentar projectes/activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat la mitigació del canvi climàtic i 
sostenibilitat, l’avaluació i gestió ambiental i la  sensibilització, educació i divulgació 
ambiental. 
 

Atès que s’ha considerat oportú proposar una convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics a favor d’associacions, fundacions, particulars i altres entitats sense ànim 
de lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de Medi Ambient , en l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 
 

Vist que a tal efecte s’han redactat les Bases Específiques per a l’establiment dels 
criteris que han de regir la concessió de dites subvencions durant l’any 2011 en l’àmbit 
de Medi Ambient. 
 

Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 
100.000€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/B1100/172B2/48900 del 
pressupost de l’exercici 2011. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 

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 de data 16 de juny de 2010 de desembre de 2009, i publicada al BOPB 
núm.149, de data 23 de juny de  2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat el desenvolupament 
d’actuacions encaminades a promoure la participació comunitària en l’àmbit del Medi 
Ambient amb tres accions principals: mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat; 
avaluació i gestió ambiental; sensibilització, educació i divulgació ambiental per a 
l’exercici 2011, el text íntegre de les quals és el següent: 
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“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSI Ó DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA AD REÇADA A 
ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE ÀN IM DE LUCRE QUE 
DESENVOLUPIN ACTIVITATS I SERVEIS EN MATÈRIA DE MED I AMBIENT DURANT 
L’ANY 2011 . 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201120115120002963 
 
1.- Objecte  
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de la Gerència del Servei de Medi Ambient destinades a finançar  
projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
• la millora de la qualitat del medi ambient,  
• la participació dels diferents sectors ambientalistes que actuïn de manera conjunta o 

coordinada amb els municipis,  
• així com qualsevol projecte o programa que incideixi directament o indirectament en 

l’activitat que en matèria ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la, millorant-la 
o completant-la 

 
2.- Finalitat de les subvencions  

 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes 
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 
• la mitigació i adaptació al canvi climàtic 
• el desenvolupament de polítiques ambientals locals 
• l’educació, formació i divulgació ambiental 
• el desenvolupament d’accions locals a sistemes hídrics –fluvials i litorals – 
• així com d’altres programes d’actuació ambiental local que s’adiguin amb els objectius 

indicats en el punt 2 de les presents bases 
 

3.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període enquibit entre l’1 de gener de 2011 
i el 31 de desembre de 2011. 
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries  
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin 
de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 
• Desenvolupar activitats i serveis en matèria de medi ambient dins l’àmbit territorial de la 

província de Barcelona. 
• Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 

corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. En qualsevol cas, haurà de constar explícitament l’expressió “sense ànim de 
lucre” en els estatuts o a l’escriptura de constitució de l’entitat. 

• En aquells supòsits en què alguna de les entitats sol·licitants, formi part d’una federació, 
associació o fundació que s’aculli a la present convocatòria de subvencions, es 
prioritzarà aquestes per a l’atorgament de l’ajut. 
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2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
 
1.- Persones jurídiques 

1) Fotocòpia compulsada del  DNI del/de la representant legal. 
2) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
4) Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució i dels estatuts. 
5) Acreditació de trobar-se inscrites en el Registre Oficial corresponent. 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la 

condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord 
amb el model normalitzat. 

10) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

11) Una relació detallada de les actuacions dutes a terme durant els darrers tres anys, 
sigui en els àmbits d’educació i sensibilització ambiental o de gestió ambiental, en 
funció del tipus d’actuació per al que es demana la subvenció. 

12) Programació desenvolupada del projecte o activitat pel qual es demana la subvenció 
d’acord amb el model normalitzat que es troba a l’adreça electrònica que segueix: 
www.diba.cat/mediambient. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les so l·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta convocatòria al BOPB i finalitzarà el dia 25 de març de 2011 inclòs. 
 
Es preveu realitzar una única convocatòria. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel  representant legal de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 
podrà trobar-se a (www.diba.cat/mediambient) 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
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També es podran  presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
• La qualitat i el caràcter innovador de l’actuació des d’un punt de vista metodològic. fins a 

20 punts. 
• L’interès de l’actuació des d’un punt de vista educatiu i/o de sensibilització en matèria 

ambiental, fins a 20 punts. 
• L’orientació de l’actuació a impulsar o reforçar la participació comunitària en temes 

ambientals, fins a 20 punts. 
• Que l’actuació tingui el suport explícit de o dels ajuntaments on es dugui a terme la 

mateixa, fins a 10 punts. 
• Que l’actuació s’adapti a l’Agenda 21 Local o apliqui criteris de sostenibilitat, fins a 30 

punts. 
 

10.- Quantia total màxima de les subvencions a ator gar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2011 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 100.000 € i anirà a càrrec 
de la partida G/B1100/172B2/48900 del pressupost vigent. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
En aquest sentit, s’establirà un coeficient de proporcionalitat percentual a partir de la 
puntuació obtinguda seguint els criteris indicats en el punt 9 d’aquestes bases.  
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Cal tenir present que l’import màxim que s’atorgarà per activitat / projecte serà de 5.000 € i 
que l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
el 100 % del cost total dels projectes/activitats  subvencionades, i fins a esgotar la 
consignació pressupostària anteriorment fixada.  
 
El fet que la convocatòria vagi adreçada a associacions, fundacions i altres entitats sense 
ànim de lucre que desenvolupen activitats i serveis en matèria de sensibilització ambiental, i 
que aquestes actuacions, en molts dels casos, es duen a terme mitjançant accions de 
voluntariat, justifica que, en aquest cas concret, no regeixi la norma general de l’art. 9.2. de 
l’Ordenança General de Subvencions, atesa la dificultat de poder aportar factures o nòmines 
relatives a la dedicació del personal que desenvolupa efectivament les tasques inherents a 
l’actuació subvencionada. 
 
12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pr oposta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
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 / una representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 
• El president delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 
• El coordinador de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. 

 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
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14.- Acceptació de la subvenció  
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 
15.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 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 seves obligacions tributàries i 

amb 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. 

 
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 als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
16.- Despeses subvencionables  
 
Seran considerades com a despeses subvencionables aquelles que tinguin una relació 
directa amb l’actuació subvencionada, i s’executin dins el període d’execució previst en el 
punt tercer de les presents bases. Concretament, es consideren subvencionables les 
despeses de personal i de desplaçament, sempre que siguin degudament justificades i es 
trobin directament relacionades amb l’activitat objecte de la subvenció.  
 
D’altra banda es podran imputar en concepte de despeses indirectes les corresponents a 
subministraments i serveis (com per exemple lloguers, material fungible, subministraments 
continus, assegurances, etc.) Aquestes despeses, fins a un import màxim d’un 5 % de 
l’import de l’activitat subvencionada seran considerades com de funcionament propi, i no 
precisaran justificació documental. 
 
L’ IVA no serà subvencionable quan el / la beneficiari / ària pugui repercutir-lo. Tampoc 
seran subvencionables les despeses financeres. 
 
17.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit del 50 % del cost total del projecte/activitat. 
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18.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
19.- Termini i forma de justificació  
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2012.  
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a l’adreça electrònica www.diba.cat/mediambient, i 
revestirà la forma de: 
 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al de la subvenció 

concedida. 
 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents 

amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i 
en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es 
presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a 
l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

3.- Les entitats beneficiàries hauran d’aportar dos exemplars de la documentació – revistes, 
llibres, tríptics, etcètera – i/o material audiovisual objecte de l’activitat subvencionada.  
 
20.-  Deficiències en la justificació  
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
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2.- 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 màxim improrrogable 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. 
 
21.- Mesures de garantia  
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació 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 beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 

 

• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
25.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals. 
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26.- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  

 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament    
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  Infraccions i sancions  
 
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. 
 
29.- Règim jurídic supletori  
 
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 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la 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.”  

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
100.000 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini 
que en elles s’indica. 
 
Tercer.-  Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent mil (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/B1100/172B2/48900  
del pressupost de l’exercici  2011. 
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
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Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

 
Servei de Mercat de Treball 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus per formalitzar 
col·laboracions per a fomentar la integració social  i laboral de persones 
discapacitades en entitats locals, en el marc del p rojecte ADAPTA.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Els articles 31 i 36 en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 91 a 93 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, relacionat amb l’article 66 del mateix cos legal, estableixen la 
competència de les diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis. 

 
L’article 84.2 i) i m) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya estableix la competència de les entitats locals per al foment 
de l’ocupació i per a la regulació i prestació de serveis d’atenció a les persones. En el 
mateix sentit, l’article 66.3 k) i 71.1 g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atorguen 
respectivament als municipis, una competència pròpia per a la prestació de serveis 
socials, i una competència complementària a la d’altres administracions públiques en 
l’àmbit de l’ocupació i la lluita contra l’atur. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, té com 
a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en projectes relacionats amb el foment i 
la qualitat de l’ocupació i el desenvolupament econòmic integral i equilibrat dels 
municipis del seu àmbit territorial, tot vetllant per la cohesió social. 
 
El Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic dóna suport, 
entre altres activitats, als municipis de la província amb l’objectiu de millorar 
l’ocupabilitat de les persones. Per això, es dóna suport als serveis municipals a l’hora 
de trobar solucions i recursos adaptats als col·lectius amb especials necessitats, 
considerats especialment vulnerables, per millorar les seves competències, i per tant, 
la seva ocupabilitat, ja que el factor treball és un element cabdal per a la seva 
integració social i a més, es tracta de persones que, per les seves circumstàncies 
socials, econòmiques, físiques o psíquiques, requereixen d’un acompanyament 
especialitzat, integral i integrat per a la seva inserció laboral efectiva. 
 
Dins les línies de treball del Servei de Mercat de Treball, es troba oferir suport tècnic 
i/o econòmic als ens locals per tal de fomentar la inserció laboral de persones amb 
discapacitat al mercat de treball ordinari i dins les pròpies administracions. Una forma 
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de generar polítiques d’integració laboral i permanència en el mercat de treball, per a 
persones discapacitades en els propis ajuntaments és mitjançant el projecte ADAPTA. 
 
El Servei de Mercat de Treball vol donar continuïtat a aquest projecte mitjançant el 
treball en xarxa amb els ajuntaments que col·laboren amb el projecte ADAPTA, ja que 
es considera necessari fomentar i promoure l’aprofitament de recursos i l’intercanvi de 
coneixements, d’informació, d’experiències i de bones pràctiques en matèria d’inclusió 
laboral de persones amb discapacitat a l’Administració Pública. 
 
Amb la finalitat de regular aquesta col·laboració s’ha elaborat un conveni tipus. 
Mitjançant aquest conveni tipus s’ha establert un marc general que recull els drets i les 
obligacions a les què es poden comprometre les entitats signatàries. Dins d’aquest 
marc s’ha previst la possibilitat de pactar només una part de totes les obligacions, amb 
la finalitat de permetre l’adaptació a les necessitats de cada cas. Per recollir aquest 
marc general i cadascuna de les dites especificitats se signarà un conveni individual 
amb cada entitat. 
 
Vist 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 en el BOPB 
número 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap del Servei 
de Mercat de Treball, proposa al president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, que elevi a la Junta de Govern, l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Primer.-   Aprovar la minuta de conveni tipus per formalitzar col·laboracions per a 
fomentar la integració social i laboral de persones discapacitades en entitats locals, en 
el marc del projecte ADAPTA: 

 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’ENTI TAT 
....................................................... I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A FOMENTAR 
LA INTEGRACIÓ SOCIAL I LABORAL DE PERSONES DISCAPAC ITADES EN 
ENTITATS LOCALS, EN EL MARC DEL PROJECTE ADAPTA. 
 
INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. 
Sr.............................................................., i facultat d’acord amb la ..................., sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, publicada al BOP núm. ... de data ...............; assistit per la secretària delegada, 
Sr/a. ................................ , en virtut de les facultats conferides pel 
............................................. de data ... de ................. de ....... (BOPB, núm. ...., del .........).  
 
De l’altra, l’ENTITAT ......................, representat/ada pel/per la .............................., 
........................, assistit/ida pel/per la ........................... de l’Entitat , ............................ 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

I.  La Diputació de Barcelona, com a administració local intermèdia proporciona 
assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la 
província i, entre altres, té com a línies d’actuació prioritàries la col·laboració en 
projectes relacionats amb el foment i la qualitat de l’ocupació i el desenvolupament 
econòmic integral i equilibrat dels municipis del seu àmbit territorial, tot vetllant per la 
cohesió social. 

 
II.  El Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic dóna suport 

als municipis de la província amb l’objectiu de millorar la ocupabilitat de les persones. 
Per això, es dóna suport a les entitats locals a l’hora de trobar solucions i recursos 
adaptats als col·lectius de persones amb especials necessitats, considerats 
especialment vulnerables, per millorar les seves competències i, per tant, la seva 
ocupabilitat; ja que el factor treball és un element cabdal per a la seva integració 
social i, a més, es tracta de persones que, per les seves circumstàncies socials, 
econòmiques, físiques o psíquiques, requereixen d’un acompanyament especialitzat, 
integral i integrat per a la seva inserció laboral efectiva. 

 
III.  El Servei de Mercat de Treball impulsa, entre altres activitats, projectes per tal de 

promoure i potenciar programes per a persones discapacitades amb risc d’exclusió 
social, dins d’aquest marc s’inclou el projecte ADAPTA. 

 
IV.  Que l’objectiu que es vol assolir amb aquest projecte és donar suport als Ajuntaments 

per tal que desenvolupin polítiques d’integració social i laboral per persones amb 
discapacitat, en la pròpia entitat. 

 
V.  És voluntat del Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona la 

col·laboració amb.........................................., per tal de promoure la integració laboral i 
la permanència en el mercat laboral de col·lectius especialment vulnerables, com són 
les persones discapacitades. 

 
VI.  ................................. està interessat/ada en col·laborar i contribuir en dita tasca, i en 

establir una relació de col·laboració per tal d’aplicar aquestes polítiques d’integració 
social i laboral, i concretament en realitzar una anàlisi de llocs de treball, per tal 
d’estudiar els perfils professionals que podrien ser susceptibles d’adaptar-se a les 
característiques de persones amb discapacitat, així com portar a terme el procés 
d’integració en el sí de l’organització. 

 
VII.  El Servei de Mercat de Treball vol donar continuïtat a aquest projecte mitjançant un 

espai de treball conjunt i d’intercanvi d’experiències, de coneixements i d’informació, 
conceptuat com una Xarxa. Aquesta Xarxa estarà coordinada per la Diputació de 
Barcelona i aglutinarà els ajuntaments participants del projecte ADAPTA. Així, aquest 
espai neix amb la voluntat de treballar i de garantir la continuïtat del projecte, 
permetent l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, d’altra banda necessari 
per fomentar i promoure l’aprofitament de recursos i experiències en matèria 
d’inclusió laboral de persones amb discapacitat a l’Administració Pública. 

 
VIII.  Les parts consideren d’interès comú i eficaç la col·laboració mútua, i és per això que 

ambdues parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització 
d’un conveni que estableixi el marc d’aquesta col·laboració. 

 
IX.  Amb la finalitat de regular dita col·laboració, la Diputació de Barcelona ha elaborat un 

conveni tipus, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
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de data ... de .................. de 2011. Mitjançant aquest conveni tipus s’ha establert un 
marc general que recull els drets i les obligacions a les què es poden comprometre 
les entitats signatàries. Dins d’aquest marc s’ha previst la possibilitat de pactar només 
una part de totes les obligacions, amb la finalitat de permetre l’adaptació a les 
necessitats de cada cas. Per recollir aquest marc general i cadascuna de les dites 
especificitats se signarà un conveni individual amb cada entitat. 

 
Per tot això, i un cop aprovada la concertació d’aquest conveni pels seus respectius òrgans 
de govern, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
 
1.1. L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, mitjançant el Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, i ........................ (a partir d’ara l’Entitat) amb la finalitat de treballar conjuntament 
per la integració social i laboral de persones discapacitades en el sí de la pròpia 
organització, tot respectant i assumint les diferències de cada persona. 
 
1.2. Amb l’objectiu de donar continuïtat a aquest projecte es crea un espai de treball conjunt 
i d’intercanvi d’experiències coordinat per la Diputació de Barcelona i  participat per les 
entitats locals que desenvolupin el projecte ADAPTA. Aquesta Xarxa es conceptua com un 
espai pel debat, l’anàlisi i la reflexió entorn a temes vinculats en el marc d’aquest conveni, 
com a instrument per proveir informació i aportar coneixement de forma continuada a les 
entitats participants i per donar a conèixer bones pràctiques que s’estiguin desenvolupant, 
de manera que totes les parts se’n puguin beneficiar. 
 
Segon. Compromisos de les parts 
 
2.1. Compromisos relatius al procés d’integració la boral en l’Entitat:  
2.1.1. L’Entitat................................ es compromet a: (*) 
� � Proporcionar i facilitar el catàleg dels llocs de treball de la pròpia Entitat per tal de poder 

fer l’estudi i anàlisi dels mateixos, per així determinar quins llocs poden ser 
desenvolupats per persones amb discapacitat i definir els perfils professionals adaptats. 

 
� � Portar a terme el procés d’incorporació, acollida i integració de les persones 

discapacitades a l’organització. 
 
� � Impulsar, sempre que sigui possible, la incorporació a l’Entitat de persones 

discapacitades i la creació de processos selectius específics, cercant les fórmules de 
contractació més adients. 

 
� � Vetllar per la permanència laboral a l’organització de les persones que integren aquest 

col·lectiu. 
 
� � Informar als Serveis Locals d’Ocupació (SLO) o altre dispositiu local, del treball que es 

realitza a l’organització, envers els processos d’inserció laboral de persones 
discapacitades.  

 
� � Facilitar i convocar les reunions i entrevistes amb el personal responsable per tal de fer 

l’anàlisi dels llocs de treball adaptables. 
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� � Afavorir la creació d’un equip de coordinació al llarg de tot el procés, en el que estiguin 
implicades les diferents àrees i, especialment, les que representin els àmbits de 
desenvolupament econòmic, la promoció econòmica i l’ocupació. Aquest equip serà 
l’interlocutor amb la persona que representa la Diputació i informarà a tot el personal de 
la Institució. 

 
� � Convocar tantes reunions com siguin necessàries tant a nivell polític, tècnic o sindical, 

per dur a terme el projecte. 
 
� � Col·laborar en estudis i anàlisis impulsats des del Servei de Mercat de Treball i/o el 

territori per a la definició de llocs de treball i perfils professionals adaptats a cada 
col·lectiu d’exclusió i en l’àmbit productiu de cada entitat. 

 
� � Efectuar un informe anual de seguiment de les accions desenvolupades i una valoració 

anual de la col·laboració, en el marc d’aquest conveni. 
 
� � Fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tots els materials 

divulgatius que es derivin de l’objecte del conveni. 
 

(*) Assenyalar un o més dels compromisos a adquirir per l’entitat signant en el conveni 
específic 

 
2.1.2. La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball es compromet a: 
(*) 

 
� � Donar suport tècnic, a través de personal propi o extern, per facilitar l’anàlisi del catàleg 

de llocs de treball de l’ajuntament per determinar quins d’aquests llocs, amb les 
adaptacions pertinents, poden ser desenvolupats per persones amb discapacitat i 
definir els perfils professionals adaptats. 

 
� � Promoure la creació d’una metodologia i d’unes eines que ajudin a detectar i a realitzar 

l’anàlisi dels perfils i l’adaptació pertinent dels llocs de treball, per tal de poder   
transferir-ho a altres ajuntaments. 

 
� � Coordinar, assessorar i fer el seguiment tècnic en els processos d’inserció per a la 

inclusió de persones amb discapacitat al llarg de tot el procés, sempre que aquesta 
sigui possible, i les disponibilitats econòmiques i de recursos humans ho permetin. 

 
� � Col·laborar en la difusió de les activitats derivades de l’objecte del conveni. 
 
� � Facilitar el contacte de les persones en risc d’exclusió social derivades per l’entitat amb 

els serveis locals d’ocupació més propers al seu domicili per fer els processos 
d’inserció laboral. 

 
� � Fer el seguiment i una valoració anual de la col·laboració. 

 
(*) Assenyalar un o més dels compromisos a adquirir per l’entitat signant en el conveni 
específic 

 
2.2. Compromisos relatius a la Xarxa d’intercanvi d ’experiències: 
 
2.2.1. L’Entitat................................ es compromet a: (*) 

 
� � Acceptar el suport i l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona, com a 

coordinadora de la Xarxa d’intercanvi d’experiències. 
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� � Participar en l’accés i l’elaboració de metodologies d’anàlisi consensuades a la Xarxa, 
així com aplicar aquestes. 

 
� � Participar en espais de reflexió i debat (jornades, seminaris, tallers d’intercanvi 

d’experiències, tallers de formació, etc.), tant a nivell intern dels membres de la Xarxa 
com extern, que es puguin organitzar en el marc del present conveni. 

 
� � Compartir coneixements, habilitats i experiències amb els altres membres de la Xarxa. 
 
� � Assistir a les reunions ordinàries de la Xarxa. 
 
� � Intervenir activament en les comissions de treball, si es generen. 

  
(*) Assenyalar un o més dels compromisos a adquirir per l’entitat signant en el conveni 
específic 

 
2.2.2. La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball es compromet a: 
(*) 

 
� � Proporcionar suport i assistència tècnica a les entitats locals participants de la Xarxa 

d’intercanvi d’experiències. 
 
� � Vetllar pel bon funcionament de la Xarxa, assumint el rol de coordinador d’aquesta. 
 
� Impulsar el desenvolupament d’un espai de referència capaç de generar noves idees i 

estimular la innovació de les polítiques d’integració social i laboral de persones 
discapacitades. 

 
� Treballar per a la millora contínua a través de la reflexió, la gestió del coneixement i la 

col·laboració. 
 
� � Facilitar als ens locals integrants de la Xarxa, la metodologia i les eines creades en el 

procés d’incorporació, acollida i integració de les persones discapacitades. 
 
� � Coordinar sessions formatives per a millorar les competències i habilitats dels tècnics 

territorials, així com seminaris, jornades i altres tipus de sessions per a la difusió de 
coneixement. 

 
� � Organitzar tallers d’intercanvi d’experiències entre membres de la pròpia Xarxa i entre 

altres experiències externes, així com activitats de discussió i reflexió estratègica. 
 
� � Convocar i assistir a les reunions ordinàries i a les comissions de treball de la Xarxa. 

  
(*) Assenyalar un o més dels compromisos a adquirir per l’entitat signant en el conveni 
específic 

 
Tercer. Seguiment i control de les accions.  
 
3.1. Per al seguiment d’aquest conveni, en relació al procés d’integració laboral en l’entitat, 
es designarà una persona per part de la Diputació de Barcelona i una altra per part de la dita 
entitat, escollida de l’equip de coordinació, que es reuniran les vegades que es considerin 
necessàries i sempre que ho sol·liciti una de les parts, i com a mínim un cop l’any durant la 
vigència del conveni, amb l’objectiu de definir les seves prioritats i activitats, i de realitzar el 
seguiment i l’avaluació general del projecte. 
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3.2. Pel que fa al seguiment del projecte a posteriori del procés d’integració laboral, 
s’utilitzaran altres mecanismes com la Xarxa d’intercanvis d’experiències que, com a espai 
de coordinació i col·laboració, té la finalitat de servir de plataforma de totes les entitats 
participants i de treballar per a la millora continua de les organitzacions.  
 
3.3. La Xarxa funcionarà mitjançant una Comissió de seguiment formada, com a mínim per 
un/a representant de cadascuna de les entitats participants de la Xarxa d’intercanvi 
d’experiències i representants de la Diputació de Barcelona, que actuaran com a 
coordinadors de la Xarxa. Aquesta Comissió realitzarà reunions periòdiques durant l’any 
amb l’objectiu de realitzar el seguiment i fer una avaluació general. 
 
Quart. Publicitat, imatge corporativa i difusió de la col·laboració entre les parts 
 
4.1. La realització d’actes públics de difusió i promoció que es derivin de les accions 
previstes en aquest Conveni hauran de ser coordinades entre la Diputació de Barcelona i 
l’Entitat. 
 
4.2. Tanmateix es farà constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tots els 
materials divulgatius derivats de l’objecte del conveni.  
 
4.3. En tot cas sempre haurà de figurar el logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge 
corporativa corresponent, seguint el manual d’estil vigent a la Corporació. 
 
Cinquè. Contraprestacions econòmiques 
 
5.1. Les actuacions a què fa referència aquest conveni es duran a terme sense cap mena de 
contraprestació econòmica entre les parts. 
 
5.2. La Diputació de Barcelona però, mitjançant el Servei de Mercat de Treball i dins de les 
seves disponibilitats, assignarà personal del seu servei per fer el seguiment del conveni. A 
més a més, per a dur a terme l’assessorament i suport tècnic en el desenvolupament de les 
accions conveniades, podrà encarregar alguna de les actuacions a serveis externs, d’acord 
amb la normativa de contractes del sector públic. 
  
Sisè. Confidencialitat  
 
6.1. D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, o la normativa que la substitueixi, l’Entitat es compromet a 
garantir i protegir les dades personals de les persones físiques amb les que dita part tingui 
relació en l’execució d’aquest conveni de col·laboració, així com els seus drets fonamentals i 
llibertats públiques. 
 
6.2. L’Entitat es compromet a guardar secret respecte de totes les dades, fins i tot de les 
que no essent públiques o notòries estiguin relacionades amb l’objecte del present conveni 
o les que hagi obtingut per la seva col·laboració amb la Diputació de Barcelona. A tal efecte, 
l’Entitat haurà de demanar autorització prèvia, expressa i per escrit a la citada Corporació 
(concretament a la cap del Servei de Mercat de Treball) per donar a conèixer qualsevol 
d’aquestes dades així com el resultat o conclusió de dita col·laboració. 
 
Setè. Vigència 
 
Aquest conveni de col·laboració produirà efectes a partir de la data de la seva signatura i 
serà vigent indefinidament, sempre i quan no s’extingeixi o es deixi sense efecte per 
alguna/es de les causes establertes a la clàusula següent. 
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Vuitè. Formes d’extinció del conveni 
 
8.1. Seran causes d’extinció del conveni les següents: 

 
- La finalització de les actuacions previstes o la realització de l’objecte del conveni 
- El mutu acord de les parts 
- La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni 
- L’incompliment parcial o total dels acords subscrits o de les obligacions establertes en    

aquest conveni per qualsevol de les parts, i l’incompliment de les disposicions legals 
d’aplicació en el marc normatiu vigent 

- La denúncia, segons els criteris generals establerts a la legislació vigent, o per mutu acord 
 

8.2. En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona decidirà, segons el moment en 
el que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni.   
 
8.3. Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Novè. Modificació del conveni 
 
9.1. Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en 
relació amb la matèria aquí continguda. 
 
9.2. Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. 
 
9.3. No es consideraran modificacions del règim previst en aquest conveni les variacions 
produïdes com a conseqüència del pas del temps, les de caire formal i les de naturalesa 
normativa, de manera que s’entendran com a actualitzacions i serà d’aplicació la que la 
substitueixi, no essent necessari la formalització d’un nou conveni; llevat del cas que les 
alteracions fossin tan substancials que ho exigissin. 
 
Desè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni correspon exclusivament a l’ens executor 
material de les actuacions. 
 
Onzè. Marc jurídic del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment comú, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, per la legislació i reglamentació comunes i vigents 
en matèria d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni i, subsidiàriament, per les 
normes generals sobre contractació administrativa que resultin d’aplicació o normativa que 
la substitueixi. 
 
Dotzè. Jurisdicció competent 
 
12.1. Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució d’aquest conveni s’intentarà que 
siguin resoltes en primera instància per mutu acord de les parts. 
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12.2. Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que 
puguin suscitar-se, derivats de l’aplicació d’aquest conveni, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.”  

 
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, 
 


