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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 de data 10 de febrer de 2011.
2.- Dictamen que proposa aprovar el Protocol per fixar els criteris de col.laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a poder disposar d’un
equipament per ubicar el futur Museu de les Arts Escèniques.
3.- Dictamen que proposa la substitució de representants del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, en diversos ens.
4.- Es dóna compte del Decret de data 28 de gener de 2011, de compareixença davant
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el recurs contenciós
administratiu núm. 476/2010-F3, interposat per Mapfre Familiar, Cia de Seguros y
Reaseguros, contra el Decret de data 19 de juliol de 2010 pel qual es desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial, per ells interposada, pels danys materials
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 26 d’abril de 2009, a la
carretera BV-1225 a causa de la topada contra un porc senglar.
5.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència, favorable als interessos de la Corporació, dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel.lació núm. 470/2008 interposat
per Masia El Galí, S.L.U. contra la sentència 275/2008, de 23 de juny de 2008 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment ordinari
núm. 179/2006-A, sobre responsabilitat patrimonial derivada per danys i perjudicis,
únicament en allò que fa referència a la condemna en costes.
6.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 591/2009-C, que
desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor J. G. M., contra la
resolució de la Diputació de Barcelona de data 8 de setembre de 2009, desestimatòria
de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per l’actor com a
conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert el dia 6
de setembre de 2008, mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV-4025, a
l’altura del punt quilomètric 2,2, a causa de l’existència d’una taca d’oli sobre la
calçada.
7.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
interlocutòria que declara acabat el procediment i el seu arxiu per pèrdua sobrevinguda
de l’objecte processal, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 237/2010 interposat per la senyora D. C.
G., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 17 de febrer de 2010
desestimatòria del recurs de reposició presentat per la senyora C. en data 20 de gener
de 2010 en virtut del qual sol·licita que es declari la nul·litat o anul·labilitat del Decret
de Presidència de data 16 de desembre de 2009 pel qual s’acorda la suspensió
provisional de la citada funcionària fins a la finalització de l’expedient disciplinari,
demanant així mateix la seva readmissió immediata amb el reintegrament de la totalitat
de les retribucions bàsiques.
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8.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret
Judicial dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el
procediment abreujat 437/2010-E, que té per desistida a la part recurrent i declara
l’arxiu del procediment interposat pel senyor J. A. B., contra la resolució dictada pel
President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans que va desestimar les
al·legacions efectuades a la proposta de resolució de la Comissió de Carrera
Professional i acorda mantenir el nivell de desenvolupament personal i el grau
personal consolidat.
9.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
interlocutòria, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el procediment ordinari 278/2010-A, que
declara caducat el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Ll. M. G. G.,
contra el Decret de la Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge de data 18 de març de 2010, mitjançant el qual s’aprova l’inici de l’expedient
d’expropiació de terrenys necessaris per a l’execució del projecte Nova connexió entre
les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera T.M. Mediona i s’aprova la
relació de béns i drets afectats per a l’execució d’aquest projecte.
10.- Es dóna compte del Dictamen que proposar donar-se per assabentada de la
sentència favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel.lació interposat pel senyor Ll. S.
F. contra la sentència recaiguda en el procediment 353/2007, relatiu a la desestimació
de la reclamació de responsabilitat patrimonial, per ell formulada, amb motiu d’un
accident ocorregut al camp de futbol del recinte de la Torre Marimon en data 25 de
maig de 2006.
11.- Dictamen que proposa la selecció de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012.
12.- Dictamen que proposa la modificació de la fixació del tipus a subvencionar pel
Programa de Crèdit Local durant l’any 2011.
13.- MONTGAT.- Dictamen que proposa deixar sense efecte la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Montgat per import de seixanta-un mil cinc-cents vuitanta-sis euros
amb seixanta-nou cèntims (61.586,69) € a l’objecte de subsidiar el préstec que havia
de concedir la Caixa d’Estalvis de Catalunya per finançar les inversions del pressupost
2010, amb motiu de la desestimació per part de l’ajuntament en data 16 de desembre
de 2010.
14.- CASTELLVÍ DE ROSANÉS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import dinou mil sis-cents seixanta-quatre (19.664) € per a finançar l’actuació
local “Urb. passatge Planella” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
15.- CASTELLVÍ DE ROSANÉS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent vint-i-vuit mil tres-cents tres (128.303) € per a finançar l’actuació
local “Urb. carrer Escoles i plaça” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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16.- CASTELLVÍ DE ROSANÉS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent quaranta-nou mil dos-centes trenta (149.230) € per a finançar
l’actuació local “Condicionament equipaments municipals” al 0% d’interès i a retornar
en 10 anualitats.
17.- SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cinquanta-un mil set-cents trenta-nou (51.739) € per a finançar
l’actuació local “Rehab. casal gent gran” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
18.- SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import quinze mil nou-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims
(15.964,62) € per a finançar l’actuació local “Urb. U.A. Escoles” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
19.- SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cinc mil cent disset euros amb vint-i-nou cèntims (5.117,29) € per a
finançar l’actuació local “Urb. plaça Font Àlbers” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
20.- SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import vuit mil nou-cents divuit euros amb nou cèntims (8.918,09) € per a
finançar l’actuació local “Rehab. reguerots i captació aigües” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
21.- SANT FELIU DE CODINES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import setze mil (16.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. parc Serrat de
Vic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
22.- SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Biblioteca, Casa Cultura” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del
crèdit per a “Casal de joves”.
23.- SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen que proposa la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Casal de joves” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo
a finançar l’actuació “Biblioteca, Casa Cultura”.
24.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE
DE DIA PER A GENT GRAN I CASAL D’AVIS” (10/X/66528) de l’Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta.
25.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL CARRER NOU, DE LA PLAÇA
MAJOR, DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA I DEL CARRER DE BAIX” (11/X/71098) de
l’Ajuntament de Prats de Rei.

4/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta de
Compensació del Sector de Riu Sec, en resolució de l’expedient núm. 2010/5015.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Generalitat
de Catalunya- Direcció General de Turisme- en resolució de l’expedient núm.
2010/8107.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Aj. de Gelida,
en resolució de l’expedient núm. 2010/8511.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. G., en
resolució de l’expedient 2010/9940.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. del Pont
de Vilomara i Rocafort, en resolució de l’expedient núm. 2010/10241.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Ambulancias Tomás, SL, en resolució de l’expedient núm. 2010/11266.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Fundació
Privada Gandhi, en resolució de l’expedient núm. 2011/26.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Sergrup Morales, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/44.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. del
Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/94.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. B., en
resolució de l’expedient núm. 2011/351.
36.- Dictamen que es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. de
Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2011/355.
37.- Dictamen que proposa la cancel.lació de garantia d’obres de desviament de
trànsit, a favor de l’empresa COMSA, en resolució de l’expedient núm. 2009/1178.
38.- Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de
l’empresa Embutidos Monells, SA, en resolució de l’expedient núm. 2010/5249.
39.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Riuprimer per a l’actuació “Cobriment de la pista poliesportiva”, per un
import de cent quaranta-quatre mil (144.000) € en el marc del Pla de Concertació
XBMQ 2008-2011.
40.- Dictamen que proposa renovar per al 2011 el conveni signat amb el Consorci per
a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que ha estat renovat i actualitzat
anualment, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà.
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41.- Dictamen que proposa aprovar les bases de participació al programa
d’arranjament d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona.
42.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de conveni entre l’Institut de Majors i
Serveis Socials (l’IMSERSO), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ( LA
FEMP) i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte de
teleassistència domiciliària-any 2011 i autorització i disposició de despesa a favor de
Televida, SL.
43.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de
Les Franqueses del Vallès, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis
de suport que la Diputació ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest municipi.
44.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió a la Xarxa de
Museus Locals per adaptar-lo als preceptes de la Llei 26/2010.
45.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió a la Central
de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals per adaptar-lo als preceptes de la
Llei 26/2010.
46.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió al Programa
de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb grup de població
compresa entre els 0 i els 1000 habitants amb motiu de la seva adequació a la Llei
26/2010.
47.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió al Programa
de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb grup de població
compresa entre els 1001 i els 5000 habitants amb motiu de la seva adequació a la Llei
26/2010.
48.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió del Programa
de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb grup de població
compresa entre els 5001 i els 10000 habitants amb motiu de la seva adequació a la
Llei 26/2010.
49.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la minuta del conveni tipus a
signar entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que organitzin campanyes de
teatre, música i dansa adreçat a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària
dels municipis de la província de Barcelona on no s’organitza directament per
Diputació de Barcelona el programa “Anem al Teatre”, motivat per l’entrada en vigor de
la llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
50.- Dictamen que proposa aprovar les bases i convocatòria del 4t. Concurs de
Fotografia Digital de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, amb
motiu de la celebració del Dia Europeu dels Parcs 2011, per un import de tres mil
(3.000) €.
51.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual 2011 amb l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.
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52.- Dictamen que proposa aprovar un conveni marc entre l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de Barcelona i el CLUSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA.
53.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de les bases reguladores de la 11a
edició dels “Premis de la Diputació de Barcelona a les Millors Iniciatives Empresarials”.
54.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a l’any 2011 del conveni de
col·laboració signat el 3 de maig de 2005, entre la Diputació de Barcelona, l’Associació
d’Ajuda Mútua a l’Immigrant de Catalunya (AMIC) i l’Associació per a l’Orientació,
Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), per tal d’assegurar els serveis
d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria de residència i
autoritzacions de treball a la població immigrada a la província de Barcelona i millorar
el funcionament de la xarxa d’oficines d’aquestes entitats.
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 10 de febrer de 2011, es pregunta si existeix
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General
2.- Dictamen que proposa aprovar el Protocol per fixar els criteris de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona per a
poder disposar d’un equipament per ubicar el futur Museu de les Arts
Escèniques.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Diverses iniciatives cíviques en les que han participat l’Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona han anat configurant progressivament un fons documental i
artístic al voltant de les arts de l’espectacle al llarg del segle XX.
Un exemple és l’actual Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques
(MAE) que és el resultat d’una realitat iniciada pel Sr. Marc Jesús Bertran l’any 1921
amb el seu projecte de Museu del Teatre, la Dansa i la Música.
El MAE és el centre de referència d’informació i recerca de les arts escèniques
catalanes i aplega dins seu una biblioteca, un arxiu i un museu.
Els seus objectius principals són: preservar la memòria de les arts escèniques de
Catalunya, recollint tota la documentació associada (textos, programes de mà,
esbossos escenogràfics, figurins, vestits...), donar suport a la docència i la recerca que
s’imparteix als diferents centres docents de l’Institut del Teatre, difondre i preservar els
fons bibliogràfics, museístics i d’arxiu; i donar resposta a les demandes d’informació
sobre les arts escèniques catalanes.
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El Museu, no té actualment una seu permanent i difon els seus fons a través
d’exposicions temporals.
Tant la Diputació de Barcelona com l’Ajuntament de Barcelona estan interessats en
poder oferir a aquest fons tan important una seu permanent.
Així mateix, l’Ajuntament està interessat en declarar l’any 2013 com a l’any del teatre,
coincidint, a més amb el centenari de creació de l’Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona.
La participació de la Diputació de Barcelona en projectes d’interès general que afecten
el conjunt dels ciutadans dins del marc de la cultura, les arts i el pensament ha estat i
és una constant en els darrers anys, ja sigui en accions generades per altri en les
quals la Corporació ha estat cridada a participar, ja sigui en accions generades per
pròpia voluntat de la Diputació. Entre aquestes accions cal fer esment, de manera
especial, d’aquelles que tenen per objecte el foment de les arts i el coneixement, que
la Diputació ha vingut portant a terme amb d’altres institucions catalanes, amb
l’objectiu comú de servir els interessos de caràcter general que afecten al conjunt dels
ciutadans, mitjançant el suport i la col·laboració amb d’altres institucions.
Que per part de la Diputació de Barcelona, i de l’Ajuntament de Barcelona es
manifesta l’interès comú en impulsar la col·laboració entre les dues entitats.
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic,
contingut, procediment dels convenis de col·laboració i dels protocols.
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el protocol entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“PROTOCOL PER FIXAR ELS CRITERIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER PODER DISPOSAR D’UN
EQUIPAMENT PER UBICAR EL FUTUR MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya President
de la Diputació de Barcelona, i facultat en virtut de la Refosa núm. 1/2010 sobre delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada al BOPB núm. 149 de data 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada
Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en virtut de les determinacions previstes en el Decret de la
Presidència de la corporació de data 22.3.2010 publicat al BOPB núm. 77 de data
31.3.2010.
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AJUNTAMENT DE BARCELONA representat per l’Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher, AlcaldePresident de l’Ajuntament de Barcelona, assistit pel Secretari General de l’Ajuntament, el Sr.
Jordi Casas i Pallarés.
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la competència i la capacitat legal per tal de
formalitzar el present Protocol.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I. La relació de l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, juntament amb
diverses iniciatives cíviques, han anat configurant progressivament un fons documental i
artístic al voltant de les arts de l’espectacle, al llarg del segle XX, que ha estat constant, tot i
que sotmesa als avatars de la història de la ciutat i el país.
Així, l’any 1921 l’Ajuntament de Barcelona aprovà la creació del “Museu del Teatre, de la
Música i la Dansa”, nomenant director del mateix el Sr. M. J. B. i destinà uns espais del
Palau de Belles Arts per a l’exhibició de la primera col·lecció.
L’any 1931, sota la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, s’acordà a iniciativa de
l’esmentat senyor M. J. B. i del Sr. A. G. la incorporació dels materials documentals a
l’Institut del Teatre i la col·lecció escenogràfica i de figurins al Museu d’Art.
L’any 1939 l’Institut del Teatre retornà a la Diputació de Barcelona i va situar els fons rebuts
a les dependències del carrer Elisabets de Barcelona. Tot seguit, l’any 1945, la Diputació de
Barcelona va adquirí el Palau Güell on finalment l’any 1954 va inaugurar les dependències
que agrupaven l’arxiu, la biblioteca i el fons museístic. Aquesta seu es mantingué fins l’any
1996 en que el Palau Güell fou desallotjat. Prèviament, l’any 1983 el conjunt dels fons fou
designat amb el nom de Museu de les Arts de l’Espectacle (MAE) amb que actualment se’l
coneix.
II. L’Ajuntament de Barcelona és el propietari de l’anomenada Casa de la Premsa, situada
en la cantonada de l’avinguda Rius i Tauler amb el carrer de la Guàrdia Urbana. L’edifici fou
construït per l’arquitecte P. D. i R., fill del reconegut arquitecte modernista Ll. D. i M. i autor
de diverses edificacions del recinte de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, entre
elles l’Estadi Olímpic.
2

L’edifici ocupa una superfície de 642 m i disposa de soterrani i tres plantes. L’estil barreja
diversos estils històrics –neorromànic, neogòtic i neomudejar- amb elements molt
característics del modernisme: totxo a cara vista, ferro i ceràmica. Amb un evident valor
patrimonial té una qualificació urbanística 7c(p), que inclou els equipaments de caràcter
cultural, i un nivell de protecció B: B, bé cultural d’interès local.
La Casa de la Premsa és un edifici actualment adscrit a l’ús de la Guardia Urbana que va
ser consolidat l’any 1984 i que va ser objecte d’un dictamen sobre el seu estat i patologies
l’any 2003.
III. L’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, el centre superior de formació,
investigació i difusió de les arts escèniques, fou creat l’any 1913 i, per tant, l’any 2013 serà
el del seu centenari. Es proposa commemorar aquest aniversari amb diverses activitats
acadèmiques i culturals. La possibilitat de sumar a la seva seu un espai expositiu amb les
condicions requerides seria un excel·lent complement a la commemoració de l’aniversari i, a
la vegada, resoldria una situació que ha sofert diversos avatars al llarg de la història de la
institució.
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IV. L’Ajuntament de Barcelona, al seu torn, es proposa aprovar una declaració del seu
plenari proclamant l’any 2013 l’Any del Teatre i, conseqüentment, destinant una part
important de l’acció cultural d’aquell any a l’organització d’activitats relacionades amb les
arts escèniques. En aquest sentit, disposar d’un equipament de les característiques del
MAE, i especialment atesa la seva proximitat a l’eix teatral del Paral·lel, seria un bon
complement del programa.
V. Que la minuta del protocol va ser aprovada per acord de Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data .............
VI. Que la minuta del protocol va ser aprovada per acord de ........................ de l’Ajuntament
de Barcelona de data .............
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest Protocol, que es completarà amb la formalització dels acords que
siguin necessaris pel seu desenvolupament, i que es regirà pels següents
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament de Barcelona té la intenció d’iniciar el tràmit per a l’aprovació de la
cessió a la Diputació de Barcelona, per un període de cinquanta anys, de l’immoble Casa de
la Premsa, situat a la cantonada de l’Avinguda de Rius i Taulet i el carrer de la Guardia
Urbana, per tal de que sigui destinat a ubicar la seu del Museu de les Arts Escèniques
(MAE) de l’Institut del Teatre.
Segon.- La Diputació de Barcelona té la intenció de realitzar un estudi de programació que
permeti la realització d’un projecte de rehabilitació integral de l’edifici per tal de destinar-lo a
seu del Museu de les Arts Escèniques.
Tercer.- L’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona treballaran conjuntament
per aconseguir els recursos econòmics necessaris per finançar el projecte referenciat.
Quart.- La Diputació de Barcelona proposarà a l’òrgan competent, per a la seva aprovació,
l’adhesió de la Corporació a la celebració de l’any del Teatre Barcelona 2013.
Cinquè.- L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura de Barcelona i la
Diputació de Barcelona, a través de l’Institut del Teatre, coordinaran les seves actuacions
pel que fa referència a les activitats derivades de la commemoració del centenari de l’Institut
del Teatre.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Protocol, per
duplicat i a un sol efecte al lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Barcelona, per tal de procedir a la
signatura del protocol que s’aprova.
Secretaria General
3.- Dictamen que proposa la substitució de representants del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya, en diversos ens.- 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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La Diputació de Barcelona és membre dels diferents ens que es detallen a continuació,
en els quals està representada per les persones designades pels òrgans de govern
competents.
D’entre les persones designades, hi ha les posposades pel Grup d’ERC, Grup que ha
sol·licitat per escrit (Ref. Reg. Entrada 1100007277) que es procedeixi a acordar un
substitució, i que es designen nous representants.
Els ens afectats, son els següents:





CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA
FUNDACIÓ PRIVADA
MUSEU MARÍTIM I DRASSANES REIALS DE
BARCELONA
CONSORCI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL TERRASSA
CONSORCI CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA CASA DE CARITAT

D’acord amb les previsions estatutàries dels diferents Ens, i la Refosa 1/2010 (BOP
149 de 23.6.2010) sobre delegacions de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, la designació de representants en altres
entitats és competència de la Junta de Govern (apartat 2.1.2).
És per això, doncs, que aquesta Presidència, sotmet a l’aprovació de la Junta de
Govern l’adopció del següent
ACORDS
Primer.- Nomenar el Sr. JOSEP MARIA CIVIS BALASCH representant d’aquesta
Corporació en el Consorci de les Biblioteques de Barcelona, com a vocal del
Consell General, en substitució del Sr. Francesc Albiol Carrion, d’acord amb l’art. 10
dels propis Estatuts.
Segon.- Nomenar el Sr. SANTIAGO VALLS MOLINA representant d’aquesta
Corporació en la Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de
Barcelona, com a patró institucional del Patronat de la Fundació, en substitució del Sr.
Francesc Albiol Carrion, d’acord amb l’art. 18 dels propis Estatuts.
Tercer.- Nomenar el Sr. SANTIAGO VALLS MOLINA representant d’aquesta
Corporació en el Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa, com a vocal en el Consell General, en substitució del Sr. Marc Sanglas
Alcantarilla, d’acord amb l’art. 9 dels propis Estatuts.
Quart.- Nomenar el Sr. JOSEP MARIA CIVIS BALASCH representant d’aquesta
Corporació en el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Casa de Caritat, com a vocal del Consell General, en substitució del Sr. Marc Sanglas
Alcantarilla, d’acord amb l’art. 7 dels propis Estatuts.
Cinquè.- Notificar el present acord als ens afectats i a tots interessats, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
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4.- Decret de data 28 de gener de 2011, de compareixença davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona en el recurs contenciós
administratiu núm. 476/2010-F3, interposat per Mapfre Familiar, Cia de Seguros y
Reaseguros, contra el Decret de data 19 de juliol de 2010 pel qual es
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial, per ells interposada,
pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia
26 d’abril de 2009, a la carretera BV-1225 a causa de la topada contra un porc
senglar.- 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. 17 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 476/2010-F3, procediment
abreujat, interposat per Mapfre Familiar, Cia. de Seguros y Reaseguros contra el
Decret de data 19 de juliol de 2010 pel qual es desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial, per ells interposada, pels danys materials soferts amb
motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 26 d'abril de 2009 a la carretera BV-1225
a causa de la topada contra un porc senglar.
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 19 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.
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.
476/2010-F3, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona per Mapfre Familiar, Cia. de Seguros y Reaseguros contra el Decret de data
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19 de juliol de 2010 pel qual es desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial, per ells interposada, pels danys materials soferts amb motiu de l'accident
de trànsit ocorregut el dia 26 d'abril de 2009 a la carretera BV-1225 a causa de la
topada contra un porc senglar.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 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. 476/2010-F3, 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.
5.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència, favorable
als interessos de la Corporació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 470/2008 interposat per
Masia El Galí, S.L.U. contra la sentència 275/2008, de 23 de juny de 2008 dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment
ordinari núm. 179/2006-A, sobre responsabilitat patrimonial derivada per danys i
perjudicis, únicament en allò que fa referència a la condemna en costes.- 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 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el
recurs d’apel·lació núm. 470/2008, interposat per Masia El Galí, S.L.U. contra la
Sentència
275/2008, de 23 de juny de 2008 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 179/2006-A, sobre
responsabilitat patrimonial derivada per danys i perjudicis, únicament en allò que fa
referència a la condemna en costes.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que existeix la concurrència de mala fe per part de l’actora.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el
recurs d’apel·lació núm. 470/2008, interposat per Masia El Galí, S.L.U. contra la
Sentència
275/2008, de 23 de juny de 2008 dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 179/2006-A, sobre
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responsabilitat patrimonial derivada per danys i perjudicis, únicament en allò que fa
referència a la condemna en costes.
Segon.- Notificar aquest acord al
efectes legals oportuns.

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als

6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència, favorable
als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 591/2009-C, que desestima el
recurs contenciós administratiu interposat pel senyor J. G. M., contra la
resolució de la Diputació de Barcelona de data 8 de setembre de 2009,
desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
l’actor com a conseqüència dels danys i perjudicis derivats de l’accident de
circulació sofert el dia 6 de setembre de 2008, mentre circulava amb el seu
vehicle per la carretera BV-4025, a l’altura del punt quilomètric 2,2, a causa de
l’existència d’una taca d’oli sobre la calçada.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat núm. 591/2009-C, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor J. G. M., contra la resolució de la Diputació de
Barcelona de data 8 de setembre de 2009, desestimatòria de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per l’actor com a conseqüència dels danys i
perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert el dia 6 de setembre de 2008,
mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV-4025, a l’altura del punt
quilomètric 2,2, a causa de l’existència d’una taca d’oli sobre la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts 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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència, favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 591/2009-C, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor J. G. M., contra la resolució de la Diputació de
Barcelona de data 8 de setembre de 2009, desestimatòria de la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per l’actor com a conseqüència dels danys i
perjudicis derivats de l’accident de circulació sofert el dia 6 de setembre de 2008,
mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV-4025, a l’altura del punt
quilomètric 2,2, a causa de l’existència d’una taca d’oli sobre la calçada.
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Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
7.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que
declara acabat el procediment i el seu arxiu per pèrdua sobrevinguda de
l’objecte processal, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 237/2010 interposat per la senyora
D. C. G., contra la resolució de la Diputació de Barcelona de data 17 de febrer de
2010 desestimatòria del recurs de reposició presentat per la senyora C. en data
20 de gener de 2010 en virtut del qual sol·licita que es declari la nul·litat o
anul·labilitat del Decret de Presidència de data 16 de desembre de 2009 pel qual
s’acorda la suspensió provisional de la citada funcionària fins a la finalització de
l’expedient disciplinari, demanant així mateix la seva readmissió immediata amb
el reintegrament de la totalitat de les retribucions bàsiques.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona,
dictada en el procediment abreujat núm. 237/2010, que declara acabat el procediment
interposat per la senyora D. C. G. , contra la resolució de la Diputació de Barcelona de
data 17 de febrer de 2010 desestimatòria del recurs de reposició presentat per la
senyora C. en data 20 de gener de 2010 en virtut del qual sol·licita que es declari la
nul·litat o anul·labilitat del Decret de la presidència de data 16 de desembre de 2009
pel qual s’acorda la suspensió provisional de la citada funcionària fins a la finalització
de l’expedient disciplinari ED-3/2009, demanant, així mateix la seva readmissió
immediata amb el reintegrament de la totalitat de les retribucions bàsiques.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida interlocutòria,
es desprèn que les sancions ja s’han executat pel que cap virtualitat jurídica pot tenir la
impugnació d’una mesura cautelar que ha quedat sense efecte per la suspensió
definitiva, per tant el present recurs ha perdut el seu objecte.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria, que declara acabat el
procediment i el seu arxiu per pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 237/2010 interposat per la senyora D. C. G., contra la resolució de la Diputació
de Barcelona de data 17 de febrer de 2010 desestimatòria del recurs de reposició
presentat per la senyora C. en data 20 de gener de 2010 en virtut del qual sol·licita que
es declari la nul·litat o anul·labilitat del Decret de Presidència de data 16 de desembre
de 2009 pel qual s’acorda la suspensió provisional de la citada funcionària fins a la
finalització de l’expedient disciplinari, demanant així mateix la seva readmissió
immediata amb el reintegrament de la totalitat de les retribucions bàsiques
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
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8.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret Judicial dictat
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment
abreujat 437/2010-E, que té per desistida a la part recurrent i declara l’arxiu del
procediment interposat pel senyor J. A. B., contra la resolució dictada pel
President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans que va desestimar les
al·legacions efectuades a la proposta de resolució de la Comissió de Carrera
Professional i acorda mantenir el nivell de desenvolupament personal i el grau
personal consolidat.- 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 el Decret Judicial dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de
Barcelona, en el procediment abreujat 437/2010-E, que té per desistida a la part
recurrent i declara l’arxiu del procediment interposat pel senyor J. A. B., contra la
resolució dictada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Humans que va
desestimar les al·legacions efectuades a la proposa de resolució de la comissió de
Carretera Professional i acorda mantenir el nivell de desenvolupament personal i el
grau personal consolidat.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada del Decret Judicial dictat pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat 437/2010-E, que té
per desistida a la part recurrent i declara l’arxiu del procediment interposat pel senyor
J. A. B., contra la resolució dictada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Humans que va desestimar les al·legacions efectuades a la proposta de
resolució de la Comissió de Carrera Professional i acorda mantenir el nivell de
desenvolupament personal i el grau personal consolidat.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
9.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria,
favorable als interessos de la Diputació,
dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el procediment ordinari 278/2010-A, que
declara caducat el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Ll. M.
G. G., contra el Decret de la Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de data 18 de març de 2010, mitjançant el qual s’aprova
l’inici de l’expedient d’expropiació de terrenys necessaris per a l’execució del
projecte Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de
Sacarrera T.M. Mediona i s’aprova la relació de béns i drets afectats per a
l’execució d’aquest projecte.- 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:
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Vista la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona,
dictada en el procediment ordinari núm. 278/2010-A, que declara caducat el recurs
contenciós administratiu interposat pel senyor Ll. M. G. G., contra el Decret de la
Presidenta delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de data 18 de
març de 2010, mitjançant el qual s’aprova l’inici de l’expedient d’expropiació de
terrenys necessaris per a l’execució del projecte Nova connexió entre les carreteres
C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera T.M. Mediona i s’aprova la relació de béns i
drets afectats per a l’execució d’aquest projecte.
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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria, favorable per als interessos de
la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona, en el
procediment ordinari 278/2010-A, que declara caducat el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor Ll. M. G. G., contra el Decret de la Presidenta
delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de data 18 de març de
2010, mitjançant el qual s’aprova l’inici de l’expedient d’expropiació de terrenys
necessaris per a l’execució del projecte Nova connexió entre les carreteres C-244 i
BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera T.M. Mediona i s’aprova la relació de béns i drets
afectats per a l’execució d’aquest projecte.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
10.- Dictamen que proposar donar-se per assabentada de la sentència favorable
als interessos de la Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel senyor Ll. S. F.
contra la sentència recaiguda en el procediment 353/2007, relatiu a la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial, per ell formulada,
amb motiu d’un accident ocorregut al camp de futbol del recinte de la Torre
Marimon en data 25 de maig de 2006.- 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 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el
recurs d’apel·lació interposat pel senyor Ll. S. F. contra la sentència recaiguda en el
procediment 353/2007 relatiu la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pel senyor S., amb motiu d’un accident ocorregut al camp de
futbol del recinte de la Torre Marimon en data 25 de maig de 2006.
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 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.
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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
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el
recurs d’apel·lació interposat pel senyor Ll. S. F. contra la sentència recaiguda en el
procediment 353/2007, relatiu a la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial, per ell formulada, amb motiu d’un accident ocorregut al camp de futbol del
recinte de la Torre Marimon en data 25 de maig de 2006.
Segon.- Notificar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als
efectes legals oportuns.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
11.- Dictamen que proposa la selecció de la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb la qual es
formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011-2012.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
1) RELATIUS A L’APROVACIÓ DEL PLEC DE BASES I A LA CONVOCATÒRIA DE
SELECCIÓ DE L’ENTITAT FINANCERA PER FORMALITZAR L’ACCIÓ
CONCERTADA DEL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
En la sessió de 25.11.2010, pel Ple de la Diputació de Barcelona es va adoptar l’acord
mitjançant el qual va resoldre’s:
“Aprovar la convocatòria i el Plec de Bases que hauran de regir l’acció concertada
amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les
operacions financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona”
El dia 29 de desembre de 2010 es va publicar al BOPB, l’anunci sobre l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local.
D’acord amb la Base 6a, “El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 40 dies
hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la present acció
concertada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”, raó per la qual el dia 21
de gener va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.
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La presentació de sol·licituds i vigència de les ofertes es troba regulada en la Base 5a
del Plec, la qual és del tenor següent:
“5.1 Els sol·licitants presentaran al Registre General de la Diputació de Barcelona
(Rambla de Catalunya, núm. 126, de Barcelona) de 9 a 13,30 hores, instància,
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex I, que s’acompanyarà de dos
sobres tancats, a l’anvers dels quals haurà de figurar, respectivament, la
corresponent inscripció: “SOBRE NÚM. 1. Documentació per prendre part en l’acció
concertada per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions de préstec a
formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la
província de Barcelona” i “SOBRE NÚM. 2. Oferta econòmica per prendre part en
l’acció concertada per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions de
préstec a formalitzar pels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de
la província de Barcelona”.
5.2 El sobre núm. 1 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex II, la documentació
següent:
a) Original o còpia autenticada de l’escriptura de constitució i/o adaptació de l’entitat
sol·licitant en el seu cas.
b) Original o còpia autenticada de l’escriptura de nomenament de càrrec social o
poder notarial acreditatiu de la representació del sol·licitant –que s’acompanyarà
de còpia autenticada del seu DNI-, documents tots ells acreditatius de la
capacitat suficient per prendre part en el concert i , en particular, per a la
concessió de la línia de crèdit que constitueix el seu objecte i validats prèviament
per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria de la Diputació de Barcelona i
degudament inscrits en els Registres Públics corresponents, en el seu cas.
c) Dades identificatives de la inscripció de l’entitat sol·licitant en el Registre
corresponent del Banc d’Espanya.
d) Relació dels municipis i EMD de la província de Barcelona on l’entitat disposa
d’oficines pròpies.
5.3 El sobre núm. 2 contindrà, a més de l’escrit degudament segellat i signat pel
sol·licitant d’acord amb el model que s’adjunta com a annex III, la documentació
següent:
Proposta de minuta de préstec tipus, la qual, un cop acceptada per la Diputació,
servirà de base per formalitzar els préstecs corresponents amb els ajuntaments i
EMD.
5.4 Les ofertes tindran una vigència de dos mesos, comptats des de la data de
finalització de presentació de sol·licituds, termini durant el qual la Diputació de
Barcelona haurà de resoldre la present convocatòria. Altrament es considerarà
deserta..”
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2) RELATIUS A LES OFERTES PRESENTADES I A L’ACTUACIÓ DE L’ÒRGAN
SELECCIONADOR
2.1) OBERTURA DELS SOBRES NÚM. 1
En data 26 de gener de 2011, es va reunir l’Òrgan de selecció per procedir a l’obertura
del sobre núm. 1 i la qualificació de la documentació presentada. Les entitats
financeres que han concorregut a la convocatòria han estat:
- Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa)
- Banco Santander
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Seguidament, es reprodueix l’estracte de l’acta de la reunió on es fa constar la
qualificació de la documentació presentada:
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XXX

J. M. LL.

XXXX
J. M. LL
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2.3) OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2
En la reunió de l’Òrgan de Selecció, de data 2 de febrer de 2011, es va procedir a
l’obertura del sobre número 2 que es correspon a la documentació que integra l’oferta.
Seguidament, es reprodueix la part essencial de l’acta d’aquest reunió:
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XXXXX

XXXXX

X. G. i H.
xxxxxxxx
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Així mateix, l’Òrgan va resoldre donar trasllat de la documentació presentada en el
sobre número 2 per la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I
MANRESA (CATALUNYA CAIXA) als serveis tècnics de la Direcció de Planificació
Econòmica per al seu informe.
II. CONDICIONS DE L’OFERTA DE LA CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA)
D’acord amb la documentació presentada, la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA) ofereix la concertació d’una línia de
préstec a formalitzar amb els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de
la província de Barcelona, inscrites dins dels Programa de Crèdit Local, en les
condicions que s’indiquen tot seguit:
Tipus d’interès aplicable: Euribor a 3 mesos + 3,00%
Import de la línia de crèdit: 110.000.000 € anuals
Durada total dels contractes: 10 anys
III. ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA PRESENTADA
Sobre l’oferta presentada per la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA
I MANRESA (CATALUNYA CAIXA), en data 07 de febrer de 2011, ha estat emès
l’Informe de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, el text del qual, en la
part de l’avaluació de l’oferta, es reprodueix a continuació:
“2) AVALUACIÓ DE L’OFERTA
Davant l’existència d’una única oferta declarada vàlida, el procés de valoració
consistirà en determinar si l’oferta econòmica presentada s’ajusta o no a les
circumstàncies actuals del mercat creditici.
El Butlletí Estadístic mensual del Banc d’Espanya publica les dades mensuals i anuals,
relatives a l’Euribor i al tipus d’interès de noves operacions de préstecs i de crèdits,
tant de societats no financeres, com de crèdits a l’habitatge.
Per tal de comparar l’oferta presentada amb les dades estadístiques publicades, s’han
pres com a referència les dades de les operacions inferiors al milió d’euros, ja que
representen el 75% de les operacions del Programa de Crèdit Local. Amb les
estadístiques de les operacions semblants a les del Programa de Crèdit Local (que
s’incorporen com annex II) s’ha elaborat el quadre comparatiu següent:

Any
Mes
10 Gener
febrer
Març
Abril
Maig

Euribor
a 1 any
1,232
1,225
1,215
1,225
1,249

Tipus aplicat per les Caixes
d'Estalvis
Crèdit a
societats no
Diferencial
financeres < 1
M d'euros
Euribor
3,57
2,34
3,54
2,32
3,52
2,31
3,51
2,29
3,55
2,30

Tipus aplicats per IFM
Crèdit a
societats no
Diferencial
financeres <
1 M d'euros
Euribor
3,73
2,50
3,64
2,42
3,58
2,37
3,57
2,35
3,59
2,34
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Tipus preferencials

Bancs
5,12
5,08
5,08
5,12
5,11

Diferencial
Euribor
3,89
3,86
3,87
3,90
3,86

Caixes
4,74
4,75
4,75
4,75
4,74

Diferencial
Euribor
3,51
3,53
3,54
3,53
3,49
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Any

P

Mes
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Euribor
a 1 any
1,281
1,373
1,421
1,420
1,495
1,541
1,526

Tipus aplicat per les Caixes
d'Estalvis
Crèdit a
societats no
financeres < 1
Diferencial
Euribor
M d'euros
3,47
2,19
3,60
2,23
3,67
2,25
3,56
2,14
3,68
2,19
3,75
2,21
3,75
2,22

Tipus aplicats per IFM
Crèdit a
societats no
financeres <
Diferencial
Euribor
1 M d'euros
3,42
2,14
3,56
2,19
3,61
2,19
3,61
2,19
3,76
2,27
3,78
2,24
3,78
2,25

Tipus preferencials

Bancs
5,08
5,05
5,06
5,08
5,08
5,08
5,11

Diferencial
Euribor
3,80
3,68
3,64
3,66
3,59
3,54
3,58

Caixes
4,74
4,73
4,73
4,73
4,79
4,72
4,82

Diferencial
Euribor
3,46
3,36
3,31
3,31
3,30
3,18
3,29

10 Mitjana

1,350

3,60

2,25

3,64

2,29

5,09

3,74

4,75

3,40

11 Gener

1,550

,,,

,,,

,,,

,,,

5,11

3,56

4,81

3,26

Font: Butlletí Mensual Banc d'Espanya

La Direcció General de Política Financera i Assegurances del Departament
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, en l’acta de la reunió de 20 de
gener de 2011 de la Comissió Mixta de seguiment dels convenis relatius a les
operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de
domiciliació de la participació municipal en els tributs de l’Estat (PMTE), formalitzats a
l’empara de la Resolució ECF/1898/2003, de 29 de maig, que s’incorpora com annex
II, va resoldre :
“

”
Vista la documentació anterior, el que subscriu, considera que la proposta formulada
per Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, està en concordança amb les
actuals circumstàncies de volatilitat del mercat financer, ja que:
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El tipus de l’oferta presentada per la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarrragona i
Manresa, per a totes les operacions del Programa de Crèdit Local, s’ajusta
relativament al tipus mitjà de les operacions realitzades, tal com es desprèn de les
dades estadístiques publicades pel Banc d’Espanya referents al mes de gener de
2011, sobre els diferents tipus d’interès aplicats a les diferents operacions analitzades
No es supera el marge establert en la reunió de data 20 de gener de 2011 en
Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit
concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de
participació municipal en els tributs de l’Estat (PMTE), formalitzats a l’empara de
Resolució ECF/1898/2003, i

la
a
la
la

En aquest sentit, els termes fixats per les Bases aprovades pel Ple són els següents:
“BASE 10a. Selecció de l’entitat financera
A la vista dels antecedents, dels informes emesos i de les propostes formulades, la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona procedirà a la selecció de l’entitat
financera que formuli l’oferta d’acció concertada que resulti més avantatjosa d’acord
amb els criteris fixats en aquest plec de bases. Igualment, podrà declarar desert el
concert en cas que cap de les ofertes satisfés els interessos generals.”
Altrament, s’ha de tenir en compte que la formalització amb una entitat financera de
l’acció concertada garanteix que la línia de crèdit inclourà com a beneficiaris a tots els
municipis i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, amb
condicions iguals per a tots ells, i per un període mínim de 2 anys.
Per tot això, ateses les condicions de l’oferta presentada, en el marc de les obligacions
i la resta de determinacions de l’acció concertada, es considera que compleix amb els
criteris del Plec de Bases aprovat pel Ple, en el sentit de ser avantatjosa i satisfer els
interessos generals.
Respecte de la minuta de préstec, una vegada analitzada, es considera adient el
seu clausulat.
Per tot l’exposat, el sotasignant, d’acord amb l’anàlisi econòmica del cost financer de la
oferta presentada, proposa la selecció de l’entitat financera Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) per a la formalització de l’acció
concertada del Programa de Crèdit Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de les
operacions financeres dels Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la
província de Barcelona, d’acord amb les condicions següents:
Tipus d’interès aplicable: Euribor a 3 mesos + 3,00%
Import de la línia de crèdit: 110.000.000 € anuals
Durada total dels contractes: 10 anys”
IV. PROPOSTA DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ
En data 9 de febrer de 2011, s’ha reunit l’Òrgan seleccionador i, de conformitat amb
l’informe tècnic, ha proposat seleccionar per formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local l’entitat financera CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,

27/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA), amb les condicions assenyalades, i
d’acord amb la base desena del plec regulador.
V. RÈGIM JURÍDIC DE L’ACCIÓ CONCERTADA
1. Tal com es consignava al Dictamen aprovat pel Ple de la Corporació, en la sessió
celebrada el 25 de novembre de 2010, l’entramat de l’acció concertada inclou tres
subjectes (Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i cadascun dels
ajuntaments o EMD que decideix participar en el Programa de Crèdit Local), i s’articula
en tres relacions jurídiques:
- la del concert que vincula la Diputació i l’entitat financera seleccionada;
- la que s’estableix entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el
Programa;
- i la que resulta de la formalització del préstec entre l’entitat financera seleccionada i
cada ajuntament o EMD.
Es tracta de tres relacions jurídiques diferenciades i autònomes, però òbviament
vinculades.
2. La relació entre la Diputació i cada ajuntament o EMD participant en el Programa
de Crèdit Local té caràcter subvencional, i se subjecta a les “Normes reguladores de
les subvencions a Ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs
contractats dins del conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit corresponent”
(publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 297, del
13.12.1994), i les determinacions de desplegament de les Normes (Decret de 9.1.1995
i Acord de la Comissió de Govern de 26.1.1995).
Les referides Normes tenen naturalesa reglamentària, raó per la qual es dóna
compliment al requeriment de l’art. 17.2 de la L 38/2003, de 17.11, General de
Subvencions, relatiu a la necessitat d’ordenança específica per a modalitats de
subvencions, i d’aquí que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona (BOPB núm. 13, annex 1, de 15.1.2009) no resulti d’aplicació directa, sinó
supletòria al Programa de Crèdit Local (art. 4.2.c), atesa la seva regulació específica.
3. La relació entre l’entitat financera seleccionada i cada ajuntament o EMD que
participa en el Programa de Crèdit Local s’estableix sobre la base de l’operació de
préstec que formalitzen ambdues entitats.
Aquesta operació de préstec, ultra les determinacions que resulten de l’aplicació del
Programa de Crèdit Local, es regeix per la seva normativa específica, i es troba
exclosa de l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/2007, de 30.10, de contractes del sector
públic (LCSP), tot això de conformitat amb l’article 52 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5.3, el qual es remet a
l’art, 3.1.k) del Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques,
precepte que cal entendre substituït per l’art. 4.1.l de la LCSP.
4. Configurada jurídicament com a acció concertada, la relació entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera seleccionada, en tant que modalitat de l’activitat de
foment, ve regulada per les disposicions i els instruments següents:
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a) Llei 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases del Règim Local; art. 4.1.a), 5 i 36.
b) Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLCat), aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28.4; art. 8.1.a), 91, 92, 239 i 242.
c) Reglament català d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13.6; art. 130 a 135.
d) Les ja esmentades “Normes reguladores de les subvencions a Ajuntaments per a
subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni Diputació de
Barcelona-Entitat de crèdit corresponent” (publicades en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 297, del 13.12.1994).
e) El Plec de bases aprovat pel Ple de la Corporació en la sessió de 25.11.2010,
l’oferta de l’entitat financera seleccionada i el conveni formalitzat entre aquesta i la
Diputació de Barcelona.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Seleccionar l’entitat financera Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa (Catalunya Caixa) per formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit
Local, a l’objecte d’obtenir el finançament de les operacions financeres dels
Ajuntaments i Entitats Menors Descentralitzades de la província de Barcelona, d’acord
amb les condicions següents:
Import:
Interès:
Comissió obertura:
Termini màxim:

cent deu milions (110.000.000) € anuals
Euríbor a 3 mesos + 3,00% (Revisió trimestral)
Sense
10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència)

Segon.- Disposar que l’acció concertada es regirà pel Plec de bases aprovat pel Ple
de la Corporació en la sessió de 25.11.2010, els presents acords, l’oferta de l’entitat
financera Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), el
conveni formalitzat entre aquesta i la Diputació de Barcelona, i la normativa detallada a
l’apartat V de la part expositiva del Dictamen.
Tercer.- Formalitzar el conveni de l’acció concertada del programa de Crèdit Local
entre la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) i la
Diputació de Barcelona d’acord amb la minuta, el text de la qual és la següent:
“CONVENI A FORMALITZAR ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I CAIXA
D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA), PER
EXECUTAR EL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’ Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President
de la Diputació de Barcelona, assistit per la Secretària General de la Corporació, l’Il·lma.
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Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides en el Decret de la Presidència
de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de 31.3.2010)
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA),
representada per el Sr. Adolf Todó i Rovira, Director General de la Caixa d'Estalvis de
Catalunya.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de 26 de maig de 1994, aprovà el
Programa de Crèdit Local, programa de cooperació per als municipis situats dins de la
seva província, adreçat a subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels
respectius Ajuntaments per a finançar les inversions en obres i establiment de serveis
públics, per a ésser desenvolupat mitjançant una acció concertada amb una entitat
financera amb implantació a tot el territori de la província de Barcelona.

II.

Que des d’ençà, els ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades han
participat en aquest Programa de Cooperació aconseguint crèdits a través de l’entitat
financera seleccionada, per un import de més de 1.400 milions d’euros, en condicions
òptimes i amb la subvenció per part de la Diputació de Barcelona dels interessos
d’aquests préstecs per un import de més de 170 milions d’euros.

III.

Que amb la voluntat de continuar amb l’esmentada iniciativa, la Diputació de
Barcelona, en sessió plenària de 25 de novembre de 2011 va aprovar una nova
convocatòria i el corresponent plec de bases que regirà l’acció concertada amb una
entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions
financeres inscrites dins del Programa de Crèdit Local a formalitzar pels ajuntaments i
les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, per a l’any
2011 i 2012.
Que l’esmentada convocatòria va ser publicada el dia 29 de desembre de 2010 al
BOPB, mitjançant anunci sobre la nova acció concertada del Programa de Crèdit
Local.

IV.

Que, com a resultat del procés seguit a la convocatòria, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, en sessió de data ************ de 2011, a proposta del seu
President, va aprovar la selecció de CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA),, com a entitat financera per
formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local. D’aquest acord es va
donar compte al Ple de Diputació de Barcelona de data ********************** de 2011
per al seu coneixement.

Per tot això, ambdues parts signants del concert, formalitzen l’acte mitjançant el present
document, amb subjecció als següents:
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte del present Conveni entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) és formalitzar l’acció concertada del
Programa de Crèdit Local, adreçat a subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats
pels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades de la Província de Barcelona,
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d'acord amb els objectius del referit programa i de conformitat amb el corresponent Plec de
Bases, en les condicions financeres següents:
Import:
Interès:
Comissió obertura
Termini màxim:

cent deu milions (110.000.000) € anuals
Euríbor a 3 mesos + 3,00% (Revisió trimestral)
Sense
10 anys (inclòs com a màxim 1 any de carència)

SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS
La Diputació de Barcelona pagarà d'una sola vegada la quantitat atorgada, l’import de la
qual serà l’equivalent financer dels punts percentuals del tipus d’interès subvencionat,
d'acord amb la normativa de subvencions aprovada pel Ple de la Corporació en el marc del
Programa de Crèdit Local, a cadascun dels crèdits acollits a la present línia de finançament
concertat, en el termini de 30 dies a comptar des de l'endemà de la signatura del conveni
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l'ajuntament corresponent.
La Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) formalitzarà els
préstecs corresponents amb els ens beneficiaris pels imports concedits de conformitat amb
les propostes que formuli la Diputació de Barcelona per a cada sol·licitud presentada pels
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, garantintse per a tots ells, un import mínim de 150.000 € per any.
La Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) no podrà denegar
les operacions proposades per la Diputació de Barcelona, sempre que els ajuntaments o
entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona reuneixin les condicions
legals per endeutar-se i disposin de l’autorització dels Departament d’Economia i Finances
de la Generalitat de Catalunya, en el seu cas, i haurà de donar resposta en un termini de 15
dies hàbils sobre la viabilitat de l’operació.
Així mateix, ambdues parts tindran tots aquells drets i obligacions establerts d’acord amb la
regulació que s’esmenten en els pactes següents.
TERCER.- RÈGIM DE L’ACCIÓ CONCERTADA
L’acció concertada es regirà pel present Conveni, els acords de selecció adoptats per la
Junta de Govern en data ********, l’oferta de CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA,
TARRAGONA I MANRESA (CATALUNYA CAIXA), el Plec de Bases regulador de l’acció
concertada amb una entitat financera per a l’obtenció de finançament subsidiat de les
operacions financeres inscrites dins del programa de crèdit local a formalitzar pels
ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona, publicat
al BOPB de 30.11.2010 i que s’adjunta al present conveni com annex I, i la normativa
esmentada en el Plec.
QUART.- RELACIÓ AMB ELS PRESTATARIS
Les sol·licituds de préstecs dels ajuntaments i les entitat municipals descentralitzades que
es vulguin acollir a aquest Programa de Cooperació es tramitaran a través de la Diputació
de Barcelona de conformitat amb les Normes reguladores de les subvencions a
ajuntaments per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del
present conveni aprovades per la Junta de Govern de la Corporació en sessió de data 19
d’octubre de 1994, publicades al BOPB núm. 297 de 13.12.1994 i que s’hi incorporen com
annex II.
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Així mateix, els ens beneficiaris hauran de formalitzar el corresponent Conveni regulador
de conformitat amb el model que s’adjunta com annex III.
Un cop tramitades les sol·licituds per la Diputació de Barcelona, els ens beneficiaris hauran
de formalitzar el corresponent préstec amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa, (Catalunya Caixa) d’acord amb la minuta de préstec que s’adjunta com a annex
IV del present conveni.
CINQUÈ.- VIGÈNCIA
La durada de l’acció concertada és per als anys 2011 i 2012 i, per tant, el present conveni
tindrà una vigència de dos exercicis pressupostaris, essent prorrogable de forma expressa
un exercici més.
SISÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Es constituirà una comissió de seguiment integrada per representants d’ambdues parts
signatàries a l’objecte de fer una avaluació del funcionament del concert. Aquesta Comissió
es reunirà el mes de setembre de cada any per avaluar el programa de finançament i
proposar-ne millores, si escau.
Així mateix, es reunirà dins l’últim mes de l’any anterior a la seva aplicació per acordar la
possible pròrroga del concert i les noves condicions.
SETÈ.- COMISSIÓ TÈCNICA
Durant els tres primers mesos de funcionament d’aquest concert es crearà una Comissió
tècnica de seguiment de la gestió d’aquest programa per resoldre els problemes de gestió
que puguin aparèixer. Aquesta Comissió estarà integrada per tècnics de la Direcció de
Serveis de Planificació Econòmica de la Diputació de Barcelona i pels tècnics responsables
de la gestió d’aquesta línia de crèdit que determini la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). La periodicitat de les reunions de la comissió
tècnica serà fixada per la Diputació de Barcelona.
La Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). determinarà el
seu departament i les persones de contacte per a la tramitació i resolució dels expedients.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en lloc i la
data que s’assenyalen, per duplicat i a un sol efecte.”

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el resultat del procés
de selecció de l’acció concertada del programa de Crèdit Local, i notificar-ho a l’entitat
seleccionada i a la resta que han participat.
Cinquè.- Donar compte al Ple dels presents acords.
12.- Dictamen que proposa la modificació de la fixació del tipus a subvencionar
pel Programa de Crèdit Local durant l’any 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
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la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
Després d’una llarga experiència positiva i amb la voluntat de continuar amb l’esmentat
programa, la Diputació de Barcelona, al mes de novembre de 2010, va començar una
nova acció concertada amb el compromís de contractar préstecs amb les millors
condicions possibles per als anys 2011 i 2012
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a les “Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona - Entitat de crèdit
corresponent”, aprovades pel Ple corporatiu en sessió de 19 d’octubre de 1994 i
publicades al BOPB núm. 297, de 13.12.1994, i a les determinacions de desplegament
de les Normes (Decret de 9.1.1995 i Acord de la Comissió de Govern de 26.1.1995).
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 10, el que tot seguit s’indica:
“Anualment la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus
d’interès a subvencionar en funció del tipus d’interès dels préstecs i la consignació
pressupostària que hi figuri en els pressupostos de la Diputació de Barcelona per
aquesta activitat, així com el tipus d’interès d’actualització esmentat a l’article
anterior”.
Al seu torn, l’article 9 de les esmentades Normes Reguladores, estableixen:
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent:

On:
P = Coeficient respecte a l’import del préstec.
D = Tipus d’interès del préstec en el moment de la concessió.
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no
podrà superar els deu anys.
I = Tipus d’interès a subvencionar.”
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Així mateix, al Decret de desplegament de 1995 disposava que per a la determinació
del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a referència la mitja de l’EURIBOR a
tres mesos del mes de novembre anterior al de l’exercici pressupostari en el decurs del
qual s’atorgui la subvenció ( apartat segon, b.2). fixat en un 1,042 % per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de desembre de 2010
A la mateixa resolució es va fixar en un 3% el tipus d’interès a subvencionar durant tot
l’exercici 2011, d’acord amb l’article 10 de les normes reguladores de les subvencions
a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni
del Programa de Crèdit Local
La conjuntura econòmica actual ha fet que als darrers mesos hagi continuat
augmentant la tendència creixent de l’Euribor a tres mesos. Realitat que s’ha traduït en
què el tipus d’interès proposat en la nova acció concertada del PCL per a 2011 2012
sigui de tres punts percentuals sobre l’euribor a tres mesos. Que representa un
increment de 1,10 punts respecte l’anterior conveni
Si analitzem el diferencial que subvenciona Diputació de Barcelona, fixat actualment
en 3 punts, i comparant- lo amb el diferencial real que paguen els municipis i EMD,
observarem que si en el conveni 2010 és subvencionava integrament el diferencial real
(2,7%), actualment no és així ( 4,1). La diferència és d’1,4 punts.
El programa de Suport al finançament té la voluntat de que els programes que
l’integrin tinguin un tipus d’interès similar.
Donat que el tipus interès subvencionat per Diputació de Barcelona no cobria el mateix
percentatge de càrrega financera municipal que en la darrera acció concertada i vista
la voluntat que continuï similar als anys anteriors, es planteja modificar el tipus
d’interès aprovat inicialment per a 2011, incrementant-lo a un 3,5%
Per tot l’exposat, el cap sotasignant proposa al President de la Diputació de Barcelona,
que elevi a la Junta de Govern, l’aprovació dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la Resolució de la Junta de Govern de data 23 de desembre de
2010 fixant en un 3,5% el tipus d’interès a subvencionar durant tot l’exercici 2011,
d’acord amb l’article 10 de les normes reguladores de les subvencions a ajuntaments
per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni del Programa
de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió
de 19 d’octubre de 1994 (BOPB núm. 297, de 13.12.1994).
Segon.- Aquest Acord tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2011.
Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
coneixement general.
13.- Dictamen que proposa deixar sense efecte la subvenció concedida a
l’Ajuntament de Montgat per import de seixanta-un mil cinc-cents vuitanta-sis
euros amb seixanta-nou cèntims (61.586,69) € a l’objecte de subsidiar el préstec
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que havia de concedir la Caixa d’Estalvis de Catalunya per finançar les
inversions del pressupost 2010, amb motiu de la desestimació per part de
l’ajuntament en data 16 de desembre de 2010.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, amb la finalitat d’obtenir pels ajuntaments i
entitats menors descentralitzades les millors condicions financeres de les seves
operacions d’endeutament a mitjà i llarg termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les
inversions municipals, subsidiar parcialment el tipus d’interès concertat en dites
operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins de la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics ".
En la sessió de 19 d’octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona - Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament de les subvencions dels subsidis que en forma de
transferència atorgués la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la
Diputació de Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent
procediment selectiu va ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa. El
conveni es va signar el 24 d’abril de 2009 per al període 2009-2010.
L'Ajuntament de Montgat presentà en data 28 d’octubre de 2010 la sol·licitud d’una
subvenció sobre un préstec de 700.000 €, per finançar les inversions del pressupost
de l’exercici 2010, amb un pressupost d’execució per contracte de 1.521.399,58 €.
L’import màxim tramitable davant l’entitat bancària d’acord amb la normativa del
Conveni 2009-2010 era de 450.000 € que li havia de concedir la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa dins el Programa de Crèdit Local 2010
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La Comissió de Govern de 25 de novembre de 2010 va concedir una subvenció de
61.586,69 € per tal de subsidiar el tipus d’interès del préstec amb número d’expedient
2010/9480.
L’Ajuntament de Montgat ha sol·licitat la desestimació de la petició amb data 16 de
desembre de 2010 amb registre d’entrada a la Diputació de Barcelona 10/101554 de
data 27/12/2010
Com sigui que l'article dotzè de les Normes Reguladores de les subvencions a
Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats dins del Conveni
Diputació de Barcelona - Entitat de crèdit corresponent, disposaven que correspon a la
Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds, el sotasignat, President
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns proposa a la Junta de Govern l'adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte la subvenció concedida a l’Ajuntament de Montgat per
import de 61.586,69 € en base a les al·legacions esmentades a la part expositiva del
present dictamen.
Segon.- Cancel·lar l’expedient 2010/9480 de l’any 2010 del Programa de Crèdit Local.
Tercer.- Notificar a l’ajuntament Montgat i a la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa el present acord.
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import dinou mil
sis-cents seixanta-quatre (19.664) € per a finançar l’actuació local “Urb. passatge
Planella” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Castellví
de Rosanes.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Castellví de Rosanes,
presentada en data 31/12/2010 per finançar la inversió “Urb. passatge Planella” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellví de Rosanes
Urb. passatge Planella
19.664 €
0%
10
216/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dinou mil sis-cents seixanta-quatre euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
vint-i-vuit mil tres-cents tres (128.303) € per a finançar l’actuació local “Urb.
carrer Escoles i plaça” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Castellví de Rosanes,
presentada en data 31/12/2010 per finançar la inversió “Urb. carrer Escoles i plaça” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellví de Rosanes
Urb. carrer Escoles i plaça
128.303 €
0%
10
215/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-vuit mil tres-cents tres euros
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
quaranta-nou mil dos-centes trenta (149.230) € per a finançar l’actuació local
“Condicionament equipaments municipals” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Castellví de Rosanes,
presentada en data 14/01/2011 per finançar la inversió “Condicionament equipaments
municipals” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Castellví de Rosanes
Condicionament equipaments municipals
149.230 €
0%
10
4/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta-nou mil dos-cents trenta
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-un mil set-cents trenta-nou (51.739) € per a finançar l’actuació local
“Rehab. casal gent gran” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines,
presentada en data 07/02/2011 per finançar la inversió “Rehab. casal gent gran” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Rehab. casal gent gran
51.739 €
0%
10
218/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-un mil set-cents trenta-nou
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
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18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil
nou-cents seixanta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (15.964,62) € per a
finançar l’actuació local “Urb. U.A. Escoles” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines,
presentada en data 03/01/2011 per finançar la inversió “Urb. U.A. Escoles” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Urb. U.A. Escoles
15.964,62 €
0%
10
2/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quinze mil nou-cents seixanta-quatre
euros amb seixanta-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinc mil
cent disset euros amb vint-i-nou cèntims (5.117,29) € per a finançar l’actuació
local “Urb. plaça Font Àlbers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines,
presentada en data 03/01/2011 per finançar la inversió “Urb. plaça Font Àlbers” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Urb. plaça Font Àlbers
5.117,29 €
0%
10
1/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc mil cent disset euros amb vint-i-nou
cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuit mil
nou-cents divuit euros amb nou cèntims (8.918,09) € per a finançar l’actuació
local “Rehab. reguerots i captació aigües” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines,
presentada en data 03/01/2011 per finançar la inversió “Rehab. reguerots i captació
aigües” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Rehab. reguerots i captació aigües
8.918,09 €
0%
10
3/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuit mil nou-cents divuit euros amb nou
cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil
(16.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. parc Serrat de Vic” al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines,
presentada en data 26/11/2010 per finançar la inversió “Urb. parc Serrat de Vic” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Urb. parc Serrat de Vic
16.000 €
0%
10
204/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setze mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Biblioteca, Casa
Cultura” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a
“Casal de joves”, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25/3/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Casal de joves
150.000 €
0%
10
22/2010

En data 10/6/10 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 24/1/11, per destinar-ho a “Biblioteca, Casa
Cultura”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
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Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ” Casal de joves”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Biblioteca, Casa Cultura
150.000 €
0%
10
6/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 10/6/10 si transcorregut el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció
per part de l’Ajuntament.
23.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Casal de joves” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar
l’actuació “Biblioteca, Casa Cultura”, a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25/3/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Casal de joves
150.000 €
0%
10
22/2010

46/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

En data 10/6/10 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 24/1/11, per destinar-ho a “Biblioteca, Casa
Cultura”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 2.1.10 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, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 25/3/10 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Casal de joves
0€

Segon.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Servei d’Equipaments i Espai Públic
24.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CONSTRUCCIÓ
D’UN CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN I CASAL D’AVIS” (10/X/66528) de
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.- 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:
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, a la sessió de data 13 de
maig de 2010, va aprovar en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008-2011, la formalització del següent conveni específic de col·laboració:
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Codi
Ens beneficiari
Actuació
Servei Gestor
Tipus de suport
Suport econòmic

10/X/66528
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Construcció d’un centre de dia per a la gent gran i casal d’avis
31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
Import
Aplicació pressupostària
185.000 €
G/31202/156A0/76260

Atès que el Servei de Govern Local ens ha comunicat un augment de l’esmentada
actuació de 25.000 €.
Atès que es va signar el conveni i s’han justificat les despeses.
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010.
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el
desenvolupament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2002011 com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la Diputació i els ens
locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’annex al conveni específic 10/X/66528 “Construcció d’un centre de
dia per a gent gran i casal d’avis”, subscrit amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de Barcelona

Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President de la
Diputació de Barcelona, assistit pel Secretari delegat
de la Corporació, Sr. Francesc Bartoll Huerta.

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta Il·lm. Sr. Alcalde Sr. Joan Rosell i Ballús, assistit per
la Secretària de l’ens, Sra. Rosa Martínez Costa.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
I.

II.
III.

Que el mes de juny de 2010, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la Diputació de
Barcelona van signar el conveni específic 10/X/66528, en el marc del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per desenvolupar
conjuntament la necessitat Construcció d’un centre de dia per a gent gran i casal
d’avis..
Que el Servei de Govern Local ha comunicat al Servei d’Equipaments i Espai Públic
l’augment de l’actuació.
Que segons el punt 10 del conveni, les modificacions pactades s’adjuntaran com a
annex del conveni:
PACTES

Primer.- Modificar el pacte 2 del conveni subscrit específic 10/X/66528 “Construcció d’un
centre de dia per a gent gran i casal d’avis” subscrit amb l’Ajuntament de Sant Julià de
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Vilatorta en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011, en els termes que s’exposen
a continuació:
“(...)


Per part de la Diputació:
Tipus de suport
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):

Aportació de la Diputació
185.000 €
25.000 €

Periodificació
2010
2011

210.000 €

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

Segon.- Declarar que la resta de pactes del present conveni es mantenen sense cap
alteració.
Tercer.- Augmentar la despesa en un import de 25.000 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/31202/156A0/76260 de l’exercici 2011 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per tal que
procedeixi a la seva aprovació.
25.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL CARRER NOU,
DE LA PLAÇA MAJOR, DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA I DEL CARRER DE BAIX”
(11/X/71098) de l’Ajuntament de Prats de Rei.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme
i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Prats de Rei s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Urbanització del carrer Nou, de la Plaça Major, del carrer de l'Església i del
carrer de Baix.
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 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71098, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals
CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Prats de Rei
NIF:
XXXXXXXXX
Urbanització del carrer Nou, de la Plaça Major, del carrer de
Actuació:
l'Església i del carrer de Baix
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
150.000
€
€
Diputació
2012
€
Total
150.000 €
€
Codi XBMQ:
11/X/71098
Tipus de suport:
Suport Econòmic
Centre Gestor
Servei d’Equipaments i Espai Públic
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de Barcelona,
<nom i cognoms>., fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit per la
secretària, <nom i cognoms>.
AJUNTAMENT DE PRATS DE REI, representat per l’alcalde/essa, <nom i cognoms>,
assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Prats de Rei i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
Urbanització del carrer Nou, de la Plaça Major, del carrer de l'Església i del carrer de
Baix.

III.

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

IV.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES

1.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Prats de Rei 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Urbanització del carrer Nou, de la Plaça Major, del
carrer de l'Església i del carrer de Baix
Infraestructures i equipaments
Ordenació i gestió del territori
Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat

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
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):

Aportació de la Diputació
150.000 €
150.000 €
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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.
4.1.

Justificació de les despeses
Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de
desembre de 2013.

4.2.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de
l’ens local fa constar el següent:
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura.
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen
l’actuació.
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació
d’obres.
- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha
inclòs l’IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació).

4.3.

En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació,
el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.

4.4.

L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació
de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació.

4.5.

El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.

5.
5.1.

Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de
justificacions per part de l’ens beneficiari.

5.2.

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

6.
6.1

Gestió i aplicació de romanents
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.
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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.
7.1.

Identificació i senyalització
L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del
Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada.

8.
8.1.

Documentació tècnica
L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la
Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.

8.2.

L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una
còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs
tècnics, memòries).

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a
www.diba.cat/concerta.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
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 públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- Aprovar una despesa de 150.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de
Barcelona.
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.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta
de Compensació del Sector de Riu Sec, en resolució de l’expedient núm.
2010/5015.- 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 la Junta de Compensació del Sector de Sant Pau de Riu Sec, de data
12/11/2010, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la
mateixa data, pel qual es sol·licita autorització d’obres de construcció de nou accés, al
punt quilomètric 4+720 al 6+000, ambdós marges; urbanització Sant Pau de Riu Sec,
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al punt quilomètric 4+600 al 6+300, ambdós marges; instal·lació de col·lector d'aigües
pluvials, al punt quilomètric 4+720 al 5+370, ambdós marges; instal·lació d'enllumenat
amb paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+440, ambdós marges; instal·lació
d'enllumenat, al punt quilomètric 4+600 al 4+601, ambdós marges; instal·lació de
conducció elèctrica de MT fent paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+260,
ambdós marges; instal·lació de conducció d'aigua potable amb encreuament i
paral·lelisme, al punt quilomètric 4+720 al 5+260, ambdós marges; instal·lació de
conducció de gas amb paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+260, marge
esquerre; instal·lació de conducció telefònica fent paral·lelisme, al punt quilomètric
4+600 al 5+260, marge esquerre; instal·lació de conducció de reg, al punt quilomètric
4+600 al 5+260, marge esquerre; instal·lació de conducció de reg, al punt quilomètric
4+920 al 5+260, marge esquerre; instal·lació d'enllumenat amb encreuament, a la
carretera BV-1414, al punt quilomètric 5+260 al 5+261, ambdós marges; instal·lació
d'enllumenat amb encreuament, al punt quilomètric 5+440 al 5+441, ambdós marges,
a la carretera BV-1414, tram no urbà, al terme municipal de Sabadell (Exp. núm.
2010/5015).
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:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de:
Construcció de nou accés (4 unitats)
Urbanització Sector Sant Pau de Riu Sec
Instal·lació de col·lector d'aigües pluvials
Instal·lació d'enllumenat amb encreuament i paral·lelisme
Instal·lació de conducció elèctrica de MT fent paral·lelisme
Instal·lació de conducció de gas amb paral·lelisme
Instal·lació de conducció telefònica fent paral·lelisme
Instal·lació de conducció de reg
Instal·lació de conducció d'aigua potable amb encreuament i paral·lelisme
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:
GENERALS A TOTA L’OBRA
• Qualsevol tipus de desviament provisional ha de ser objecte d’informe previ per part
d’aquesta Gerència. S’haurà de documentar mitjançant plànols de planta que
incloguin els traçats i senyalització provisional, així com una planificació amb la
duració dels treballs.
• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
• Tots els trams en desmunt previstos dels vials titularitat de la Diputació de
Barcelona hauran de disposar de cuneta revestida de formigó d’amplada mínima
d’1 metre i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) formada per 20 cm de formigó HA-25 i
malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
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• Pel que fa a la senyalització, tots els senyals seran de dimensions mínimes de 90
cm i reflexives nivell II. En quan a la senyalització horitzontal la pintura de les línies
serà del tipus termoplàstica en calent i la simbologia amb pintura de dos
components en fred.
• Es protegiran tots els desnivells superiors a 3 m amb una protecció tipus N2 (o
superior en cas que normativament sigui necessària)
• Es durà a terme per part de Diputació de Barcelona, independentment del control
de qualitat portat a terme per la Direcció de l’obra, el control de qualitat de les
diferents unitats d’obra dels elements que posteriorment hagin de ser competència
de Diputació de Barcelona. A tal efecte, es facilitarà l’accés a l’obra del personal
designat per aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat pel
seguiment del control de qualitat.
• Es demoliran i escarificaran tots els sobrants de vial de l’actual carretera BV-1414
originats per aquesta actuació.
• Un cop finalitzades les obres es procedirà a la recepció de les mateixes, així com
dels nous elements objecte de l’autorització, per part del titular de la via en el
moment de la seva finalització. Fins aquell moment, serà responsabilitat del
Promotor el manteniment de la nova vialitat.
EN RELACIÓ A L’ENLLAÇ AMB L’AEROPORT
• El Tram del vial 11 comprès entre el PK 0+040 i el PK 0+100 disposarà d’un
pendent màxim del 8%.
• Es perllongarà tot el possible aquest vial en la incorporació amb el vial 1 (actual
carretera en direcció Sabadell) per incrementar el tram d’incorporació amb els
vehicles que provenen de Barcelona.
• El vial que prové de l’aeroport i que s’incorpora al vial 11 ha de disposar de visibilitat
suficient per garantir aquesta incorporació amb seguretat.
• Es perllongarà la protecció de barrera de formigó existent tipus New Jersey fins
haver superat la incorporació del vial 11 a l’actual carretera.
• Cal definir els nous punts de desguàs d’aquests vials, en especial del vial 11 i de la
zona compresa entre aquest vial i la carretera actual, així com la canalització fins a
un punt de desguàs.
• Previ a l’entrada en servei del vial 11 caldrà aportar els resultats de la prova de
càrrega de l’estructura per el seu vist-i-plau, així com disposar de les contencions
previstes.
• Previ a la seva col·locació s’haurà d’aportar el plànol de la senyalització informativa
prevista per la seva validació.
• L’estructura del ferm en aquesta zona ha de respondre a un tipus T1. L’ús de bases
amb sol-ciment fetes “in situ” ha de ser objecte d’un estudi i seguiment especial.
EN QUAN A L’ÀMBIT DE REMODELACIÓ DE LA CARRETERA BV-1414
• Pel que fa als serveis, no poden existir cap tipus de paral·lelisme per sota calçada,
ni tan sols els d’aigües pluvials, els quals hauran de discórrer per l’interior de la
vorera si existeix i en la resta de casos preferiblement fora de la zona de domini
públic.
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• En els encreuaments de calçada la generatriu superior de la conducció estarà a una
fondària mínima d’1 metre respecte la rasant de la calçada.
• En quan a la xarxa de desguàs, tots els embornals han de disposar de reixa
abatible.
• Les lluminàries de la xarxa d’enllumenat es col·locaran fora dels illots centrals, fora
d’illetes i fora de rotondes. Els bàculs hauran d’estar protegits.
• L’estructura del ferm en aquesta zona ha de respondre a un tipus T2. L’ús de bases
amb sol-ciment fetes “in situ” ha de ser objecte d’un estudi i seguiment especial.
• En quan a la senyalització, els passos de vianants i ciclistes han de disposar de les
mesures de seguretat addients (instal·lacions semafòriques, elements de reducció
de velocitat, etc). Hi havent de ser objecte d’informe específic en cada cas previ a la
seva implementació.
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; 303,84 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per accessos superiors a 4 metres
d'amplada; 1.670,79 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera
per conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i
altres de similars, incloent-hi els túnels, per la implantació de càmares de registre o
similars; 63,30 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per
conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres
similars, incloent-hi els túnels, superior a 1 metre quadrat de secció; 160.857,76 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
conduccions subterrànies
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
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formulada per la Junta De Compensació Del Sector De Sant Pau De Riu Sec, en
relació amb l’expedient número 2010/5015.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Junta De Compensació Del Sector
De Sant Pau De Riu Sec, autorització d’obres de construcció de nou accés, al punt
quilomètric 4+720 al 6+000, ambdós marges; urbanització Sant Pau de Riu Sec, al
punt quilomètric 4+600 al 6+300, ambdós marges; instal·lació de col·lector d'aigües
pluvials, al punt quilomètric 4+720 al 5+370, ambdós marges; instal·lació d'enllumenat
amb paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+440, ambdós marges; instal·lació
d'enllumenat, al punt quilomètric 4+600 al 4+601, ambdós marges; instal·lació de
conducció elèctrica de MT fent paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+260,
ambdós marges; instal·lació de conducció d'aigua potable amb encreuament i
paral·lelisme, al punt quilomètric 4+720 al 5+260, ambdós marges; instal·lació de
conducció de gas amb paral·lelisme, al punt quilomètric 4+600 al 5+260, marge
esquerre; instal·lació de conducció telefònica fent paral·lelisme, al punt quilomètric
4+600 al 5+260, marge esquerre; instal·lació de conducció de reg, al punt quilomètric
4+600 al 5+260, marge esquerre; instal·lació de conducció de reg, al punt quilomètric
4+920 al 5+260, marge esquerre; instal·lació d'enllumenat amb encreuament, a la
carretera BV-1414, al punt quilomètric 5+260 al 5+261, ambdós marges; instal·lació
d'enllumenat amb encreuament, al punt quilomètric 5+440 al 5+441, ambdós marges,
a la carretera BV-1414, tram no urbà, al terme municipal de Sabadell (Exp. núm.
2010/5015), 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; 303,84 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
accessos superiors a 4 metres d'amplada; 1.670,79 €, per concessió d'autorització en
trams no urbans de carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat,
clavegueram, telefòniques i altres de similars, incloent-hi els túnels, per la implantació
de càmares de registre o similars; 63,30 €, per concessió d'autorització en trams no
urbans de carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat,
clavegueram, telefòniques i altres similars, incloent-hi els túnels, superior a 1 metre
quadrat de secció; 160.857,76 €, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la
seva zona de domini públic per conduccions subterrànies
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Junta De Compensació Del Sector De Sant
Pau De Riu Sec, amb domicili a efectes de notificacions a XXXXX, carrer XXXX, XX,
amb indicació dels recursos procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Generalitat de Catalunya- Direcció General de Turisme- en resolució de
l’expedient núm. 2010/8107.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
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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 Generalitat de Catalunya - Direcció General de Turisme, de data
10/09/2010, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data
15/09/2010, pel qual es sol·licita autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la
carretera BV-2002, al punt quilomètric 2+410, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Vicenç dels Horts (Exp. núm. 2010/8107).
Atès l’informe tècnic emès, en data 18/01/2011, 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.
El rètol es situarà al ramal de titularitat del Ministeri de Foment de connexió de la
A-2 amb la BV-2002, fora de la zona d’influència de la BV-2002 i de la rotonda.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2010, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
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.
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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 Generalitat de Catalunya - Direcció General de Turisme, en relació amb
l’expedient número 2010/8107.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Generalitat de Catalunya - Direcció
General de Turisme, autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV2002, al punt quilomètric 2+410, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Vicenç dels Horts (expedient número 2010/8107) 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 la Generalitat de Catalunya - Direcció General
de Turisme, amb domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08008), Passeig de
Gràcia, 105, amb indicació dels recursos procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Aj. de
Gelida, en resolució de l’expedient núm. 2010/8511.- 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 Gelida, de data 23/09/2010, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 28/09/2010, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’ampliació de calçada, a la carretera BV-2249, al punt quilomètric
0+110, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Gelida (Exp.
núm. 2010/8511).
Atès l’informe tècnic emès, en data 05/11/2010, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’Ampliació de calçada.
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
No es modificarà la línia blanca delimitadora de la calçada.
En tot moment es seguirà complint el prescrit en el Codi d’accessibilitat de
Catalunya pel que fa a la circulació de vianants per la vorera.
La corba resultant ha de disposar d’un radi mínim de 40 m i la vorada no podrà
presentar cap tipus d’aresta.
Els pilons es col·locaran sobre la vorera i el seu manteniment serà per compte i
càrrec del sol·licitant.
No podrà quedar cap servei sota la part de calçada ampliada.
La zona ampliada disposarà d’una capa de rodament de mescla bituminosa en
calent.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.”

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 Gelida, en relació amb l’expedient número 2010/8511.
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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 Gelida, autorització
d’obres d’ampliació de calçada, a la carretera BV-2249, al punt quilomètric 0+110,
marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Gelida (Exp. núm.
2010/8511), 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 Gelida, amb domicili a efectes
de notificacions a Gelida (08790), Plaça de la Vila, 12, amb indicació dels recursos
procedents.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. J. C. G., en resolució de l’expedient 2010/9940.- 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. C. G., de data 25/10/2010, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 08/11/2010, pel qual es sol·licita autorització
d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment industrial, a la carretera BV-2127, al punt
quilomètric 5+870, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilobí del Penedès
(Exp. núm. 2010/9940).
Atès l’informe tècnic emès, en data 19/01/2011, 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
indicatiu d'establiment industrial.
Atès el que disposa l’article 91 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicions:
•
•
•
•

Els rètols sol·licitats s’instal·laran en el marge esquerre, que te classificació
urbanística de zona urbana, en els suports ja existents, amb les característiques
de senyalització urbana i previ l’obtenció de l’oportuna llicència municipal.
Es replantejarà la situació definitiva dels rètols en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment,
sense incloure cap informació addicional.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
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•

•

No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per concessió d'autorització en trams
no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius
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. C. G., en relació amb l’expedient número 2010/9940.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. C. G., autorització de rètol
indicatiu d'establiment industrial, a la carretera BV-2127, al punt quilomètric 5+870,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilobí del Penedès (Exp. núm.
2010/9940), 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
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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; 101,26 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols
informatius
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J. C. G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XXXX, XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. del
Pont de Vilomara i Rocafort, en resolució de l’expedient núm. 2010/10241.- 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 Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, de data 09/11/2010, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 16/11/2010, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’urbanització del Parc de la Pau, a la carretera BV1224, del punt quilomètric 6+825 al 7+070, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal del Pont de Vilomara i Rocafort (Exp. núm. 2010/10241).
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’URBANITZACIÓ DEL
PARC DE LA PAU.
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:
•
•
•
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
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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 del Pont de Vilomara i Rocafort, en relació amb l’expedient
número 2010/10241.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i
Rocafort, autorització d’obres d’urbanització del Parc de la Pau, a la carretera BV1224, del punt quilomètric 6+825 al 7+070, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal del Pont de Vilomara i Rocafort (Exp. núm. 2010/10241) 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 del Pont de Vilomara i Rocafort,
amb domicili a efectes de notificacions al Pont de Vilomara i Rocafort (08254), Plaça
de l'Ajuntament, 1, amb indicació dels recursos procedents.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Ambulancias Tomás, SL, en resolució de l’expedient núm. 2010/11266.- 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’empresa Ambulancias Tomás, S.L., 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 de construcció d'una tanca cinegètica (tanca diàfana), del
punt quilomètric 26+332 al 26+370; neteja de massa forestal, del punt quilomètric
26+332 al 26+410 i pavimentació d'un pati interior, del punt quilomètric 26+489 al
26+513, a la carretera BP-1432, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Bigues i Riells (Exp. núm. 2010/11266).
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
tanca cinegètica (tanca diàfana), del punt quilomètric 26+332 al 26.370.
Atès el que disposa l’article 104e del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•

El tancament serà totalment diàfan o arbustiu.
No hi haurà cap part de la tanca en zona de domini públic, és a dir, a menys de 3
metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es perjudicarà la visibilitat de la carretera amb la tanca.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la tanca, així com la seva reposició en cas de pèrdua o desperfectes a
conseqüència d’un accident o d’altres.

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de neteja de massa
forestal, del punt quilomètric 26+332 al 26+410.
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).

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pavimentació d'un
pati interior, del punt quilomètric 26+489 al 26+513.
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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:
•
•

Les obres estaran ben senyalitzades i en cap cas afectaran la calçada de la
carretera.
Es complirà amb la normativa municipal vigent i amb el planejament aprovat.

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; 36,10 €, per concessió per tancaments diàfans.
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’empresa Ambulancias Tomás, S.L., en relació amb l’expedient número
2010/11266.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’empresa Ambulancias Tomás, S.L.,
autorització d’obres de construcció d'una tanca cinegètica (tanca diàfana), del punt
quilomètric 26+332 al 26+370; neteja de massa forestal, del punt quilomètric 26+332 al
26+410 i pavimentació d'un pati interior, del punt quilomètric 26+489 al 26+513, a la
carretera BP-1432, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells
(Exp. núm. 2010/11266), 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
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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; 36,10 €, per
concessió per tancaments diàfans.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’empresa Ambulancias Tomás, S.L., amb
domicili a efectes de notificacions a XXXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels
recursos procedents.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Fundació Privada Gandhi, en resolució de l’expedient núm. 2011/26.- 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 Fundació Privada Gandhi, de data 20/12/2010, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 27/12/2010, pel qual es sol·licita
autorització per la instal.lació d'un senyal de stop, a la carretera BV-2134, al punt
quilomètric 1+220, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Torre de
Claramunt (Exp. núm. 2011/26).
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/01/2011, 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 d'un
senyal de STOP.
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.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

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
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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; 31,64 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de cartells.
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 Fundació Privada Gandhi, en relació amb l’expedient número 2011/26.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Fundació Privada Gandhi,
autorització d’instal·lació d'un senyal de stop, a la carretera BV-2134, al punt
quilomètric 1+220, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Torre de
Claramunt (Expedient número 2011/26), 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; 31,64 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
instal·lació de cartells.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Fundació Privada Gandhi, amb domicili a
efectes de notificacions a XXXXX, XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Sergrup Morales, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/44.- La Junta, de
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de l’empresa Sergrup Morales, S.L., de data 27/12/2010, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 29/12/2010, pel qual es
sol·licita autorització d’obres d’instal·lació d'una bastida, a la carretera BV-5001, del
punt quilomètric 13+585 al 13+660, marge dret, tram urbà, al terme municipal de
Martorelles (Exp. núm. 2011/44).
Atès l’informe tècnic emès, en data 09/02/2011, 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 d'una
bastida amb ocupació temporal d’un carril de la carretera, per la realització de les
obres autoritzades en l’expedient 2010/2497.
Atès el que disposa l’article 110 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Les obres i la bastida estaran protegides per New jersey de formigó i sense deixar
forats entre les mateixes, llevat de la zona habilitada per l’accés a les mateixes.
El desviament del trànsit de la carretera BV-5001 sentit Santa Coloma de
Gramenet es realitzarà en coordinació amb la policia local.
Es replantejarà el desviament i la senyalització juntament amb un tècnic de
l’Oficina Tècnica de Gestió d’ Infraestructures.
En tot moment el tall del carril de circulació disposarà de balises lluminoses. En
general tot el desviament provisional i el tall del carril de circulació estaran
il·luminats.
Les senyals a col·locar seran de 90 centímetres i doble intensitat.
En tota l’actuació, la senyalització haurà de complir amb la instrucció de carreteres
8.3.I.C.
El peticionari serà l’encarregat de la conservació, manteniment i funcionament de
la senyalització .
Una vegada acabades les obres que motiven aquest desviament provisional es
retirarà tota la senyalització. A més caldrà restablir les condicions i
característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser els mateixos
que hi havia abans dels desviaments.
La senyalització proposada es modificarà immediatament en cas de detectar
qualsevol perill pel trànsit de la carretera.
Es reposarà en tota l’amplada de la calçada el ferm de la carretera amb una capa
de rodadura S-12 en tots els trams que restin malmesos per les obres i el
desviament.
Aquest desviament tindrà una durada màxima de 3 mesos.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i, per tant, sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.”
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2010,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
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 Sergrup Morales, S.L., en relació amb l’expedient número 2011/44.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Sergrup Morales, S.L., autorització
d’obres d’instal·lació d'una bastida, a la carretera BV-5001, del punt quilomètric
13+585 al 13+660, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Martorelles (expedient
número 2011/44) 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 a l’empresa Sergrup Morales, S.L., amb domicili
a efectes de notificacions a XXXXXX, XXX, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
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34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajt. del
Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/94.- 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 del Masnou, de data 29/12/2010, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 04/01/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-5026, al punt
quilomètric 0+735, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal del Masnou (Exp.
núm. 2011/94).
Atès l’informe tècnic emès, en data 18/01/2011, 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.
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.”

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.
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Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament del Masnou, en relació amb l’expedient número 2011/94.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament del Masnou, autorització
d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-5026, al punt quilomètric
0+735, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal del Masnou (expedient
número 2011/94) 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 del Masnou, amb domicili a
efectes de notificacions a El Masnou (08320), Pg. Prat de la Riba, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. J. C. B., en resolució de l’expedient núm. 2011/351.- 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 J. C. B., de data 03/01/2011, que
general d’aquesta Diputació en data 11/01/2011,
d’obres de condicionament d'accés existent, a
quilomètric 13+280 al 13+320, marge dret, tram
Castellet i La Gornal (Exp. núm. 2011/351).

ha tingut entrada en el Registre
pel qual es sol·licita autorització
la carretera BV-2171, del punt
no urbà, al terme municipal de

Atès l’informe tècnic emès, en data 21/01/2011, 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 condicionament
d'accés existent.
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Atès el que disposen l’article 101 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 J. C. B., en relació amb l’expedient número 2011/351.
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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 J. C. B., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2171, del punt quilomètric 13+280
al 13+320, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellet i La Gornal
(Expedient número 2011/351), 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 a J. C. B., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XXX, amb indicació dels recursos procedents.
36.- Dictamen que es proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajt. de Muntanyola, en resolució de l’expedient núm. 2011/355.- 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 Muntanyola, de data 30/12/2010, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/01/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4317, al
punt quilomètric 2+300, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Muntanyola
(Exp. núm. 2011/355).
Atès l’informe tècnic emès, en data 25/01/2011, 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 Condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•

Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés.
El sol·licitant serà responsable de la neteja del drenatge sota la reixa existent a
l’embocadura de l’accés per tal d’evitar l’embassament d’aigües a la cuneta,
aigües amunt de l’accés, degut a les pluges.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
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•
•
•
•
•

Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
Es retirarà el suport existent en el marge esquerre de l’accés (embocadura) que
actualment no te cap funció.”

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 Muntanyola, en relació amb l’expedient número
2011/355.
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 Muntanyola,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4317, al
punt quilomètric 2+300, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Muntanyola
(expedient número 2011/355) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Muntanyola, amb domicili a
efectes de notificacions a Muntanyola (08529), carrer Casa Consistorial, s/n, amb
indicació dels recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa la cancel·lació de garantia d’obres de desviament de
trànsit, a favor de l’empresa COMSA, en resolució de l’expedient núm.
2009/1178.- 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:
En data 14 de maig de 2009, per acord de la Junta de Govern, es van autoritzar, a
l’empresa Cedinsa Ter, les obres de desviament provisional de trànsit motivat per les
obres a la carretera C-17, a la carretera BV-5225, del punt quilomètric 0+000 al 2+610,
ambdós marges, tram urbà i no urbà, al terme municipal de Torelló i Masies de
Voltregà; a la carretera BV-5226, del punt quilomètric 0+000 al 3+320, ambdós
marges, tram urbà, al terme municipal de Torelló i Sant Vicenç de Torelló, i a la
carretera BV-4611, del punt quilomètric 0+000 al 0+280, ambdós marges, tram urbà, al
terme municipal d’Orís (expedient 2009/1178).
En l’esmentat decret s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per tal
de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà una
garantia de 100.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, l’empresa
Cedinsa Ter, serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels
danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults
que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de desviament
provisional de trànsit motivat per les obres a la carretera C-17.
En data 25 de juny de 2009 l’empresa COMSA, constituí la garantia, mitjançant aval
del Banco Español de Crédito, S.A., a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona per
un import de 100.000 € (assentament núm. 1000150481).
En data 11 de desembre de 2009 es va procedir a signar l’acta de finalització de les
obres autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien
executat correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització,
iniciant-se el còmput del període de garantia de 12 mesos.
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 21 de gener de 2011, han emès informe
del següent tenor literal:
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“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de devolució de garantia
per l’execució dels desviaments de trànsit sol·licitats a causa de les obres a la C-17.
S’informa favorablement la devolució de la garantia definitiva a l’empresa COMSA,
titular de l’autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia.”
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 favorable que han emès els tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es
transcriu a la part expositiva del present decret.
Segon.- Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta
Diputació per l’empresa COMSA, mitjançant aval per import de 100.000 €, per
respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient
d’autorització número 2009/1178, així com de la reparació dels desperfectes i vicis
ocults derivats directament o indirecta de l’esmentada obra (data d’expedició
25.06.2009; assentament núm. 1000150481).
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa COMSA, amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXX, carrer XXX, XX, X i a l’empresa Cedinsa Ter amb domicili a
efectes de notificacions a XXXXX, carrer XXXX, XX amb indicació dels recursos
procedents.
38.- Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de
l’empresa Embutidos Monells, SA, en resolució de l’expedient núm. 2010/5249.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 11 de novembre de 2010, en el qual es
van autoritzar a l’empresa Embutidos Monells, S.A. les obres de pavimentació de la
zona frontal de l’esmentada empresa, a la carretera BV-4608, del punt quilomètric
18+535 al 18+670, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Les Masies de
Voltregà (expedient 2010/5249), que s’havien de dur a terme d’acord amb l’informe
tècnic següent:
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pavimentació de la
zona frontal de l’empresa en el punt en qüestió.
Atès el que disposen els articles 123 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 condicions:
•
•

Es recolliran les aigües que provinguin de la parcel·la per tal d’evitar la seva
entrada a la calçada.
En un plaç d’un any ( d’agost del 2010 fins agost del 2011) es suprimirà l’accés
actualment existent des de la carretera, i es substituirà pel previst en el
planejament vigent.”

Vist l’escrit de l’empresa Embutidos Monells, S.A., de data 10 de desembre de 2010,
que ha tingut entrada al Registre general d’aquesta Diputació en data 17 de desembre
de 2010, en el que es sol·licita la modificació de la condició particular relativa a la
supressió de l’accés en el termini d’un any i la seva substitució pel previst en el
planejament vigent, en el sentit que el termini comenci a contar en el moment en que
l’Ajuntament aprovi una proposta presentada per la pròpia empresa per a realitzar
l’accés per la part posterior de la finca.
Vist el nou informe emès, en data 21 de gener de 2011, pels tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista documentació presentada os es sol·licita que el termini de tancament de l’accés
imposat com a condició de l’autorització de pavimentació de la zona frontal de
l’empresa Embutidos Monells comenci a contar des de l’aprovació de l’Ajuntament del
nou accés a l’empresa per un vial interior, s’informa:
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre, s’informa
desfavorablement aquesta sol·licitud donat que desprès d’una conversa amb els
tècnics de l’Ajuntament referent a la sol·licitud d’Embutidos Monells presentada a
l’Ajuntament per realitzar l’accés a la PLANTA-2 per l’interior del Polígon, fora de la
carretera de la Diputació, s’ha arribat a la conclusió que aquest tràmit no ha d’influir a
la clausura de l’accés posada com a condició a l’informe emès per la Diputació de
Barcelona al núm. d’expedient 2010/5249. Segueix vigent la clàusula on s’indica la
data de clausura de l’accés a l’agost de 2011.”
Atès que l’article 103.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre, disposa que les
autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin oportunes
per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la seva
infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
Atès que l’article 103.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre, disposa que les obres
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autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació presentada i amb les
condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
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 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 de data 21 de gener de 2011, emès pels
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta
Diputació, que es transcriu a la part dispositiva del present Decret, amb motiu de la
sol·licitud de modificació formulada per l’empresa Embutidos Monells, S.A., en relació
amb l’expedient de permisos número 2010/5249.
Segon.- Denegar, en conseqüència, la petició de modificació de l’informe tècnic
aprovat per acord de la Junta de Govern de data 11 de novembre de 2010, per tal que
s’ampliï el termini per a la clausura de l’accés, seguint vigent, per tant, la clàusula on
s’indica la data de clausura de l’accés a l’agost de 2011.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa Embutidos Monells, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a XXX, carrer XXX, X, amb indicació dels recursos
procedents.
ÀREA D’ESPORTS
Gerència de Serveis d’Esports
39.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer per a l’actuació “Cobriment de la
pista poliesportiva”, per un import de cent quaranta-quatre mil (144.000) € 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 Santa Eulàlia de Riuprimer s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament la necessitat “Cobriment de la pista poliesportiva”.
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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/71068), d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC PER A L’ACTUACIÓ “COBRIMENT DE LA PISTA
POLIESPORTIVA” AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER. PLA 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 SANTA EULÀLIA DE RIUPRIMER, representat per la Il·lma. Sra.
Alcaldessa, Núria Solà i Corretja, assistida per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Concepció
Vila València.
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 Santa Eulàlia de Riuprimer i la
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament
la necessitat “Cobriment de la pista poliesportiva”.
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III.

De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per 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.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Cobriment de la pista poliesportiva
Infraestructures i equipaments
Cooperació esportiva amb el món local
Política esportiva

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
Econòmic
Aportació
de
Diputació (total):



Aportació de la Diputació
144.000 €
la

Periodificació
2.011

144.000 €

Per part de l’ens local adherit
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions del Pla de concertació.

3.
Vigència del conveni
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà
l’any 2013.
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4.
4.1.

Justificació de les despeses
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.
5.1.

Pagament
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.
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6.
6.1

Gestió i aplicació de romanents
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.
7.1

Identificació de la font de finançament
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.
8.1.

Documentació tècnica
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.
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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 públiques
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 quaranta-quatre mil (144.000) € 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 SALUT PÚBLICA I CONSUM
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum
40.- Dictamen que proposa renovar per al 2011 el conveni signat amb el Consorci
per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, que ha estat renovat i actualitzat
anualment, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum humà.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
de Salut Pública i Consum, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril (TRLMC), així com, la Llei 14/1986 de 25 d’abril, General de
Sanitat, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària a Catalunya (LOSC), i,
finalment, la Llei 7/2003, de 25 d'abril, de Protecció de la Salut (LPS), atorguen
competències als ens locals en matèria de salut pública per tal de fomentar i protegir la
salut de la seva població.
És competència de la Diputació de Barcelona, en virtut del l’article 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), l’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis per a la prestació dels serveis que els són
propis.
El 23 de juliol de 1997, la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar
un projecte pilot que es va desenvolupar en 22 municipis de la província i que va
suposar que, a través de l’Àrea de Salut Pública i Consum s’endegués una línia de
suport en matèria de control sanitari de l’aigua de consum humà.
L’any 2006 es va establir un Conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió
Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC), el qual s’ha anat renovant fins a la data
present, en el pacte CINQUÈ el qual contempla la possibilitat de prorrogar-lo de forma
anual amb aprovació expressa dels pactes SEGON i TERCER.
Atès que segons l’informe tècnic emès, es proposa la pròrroga pel 2011 del mencionat
conveni amb el ConGIAC per tal de continuar col·laborant en l’àmbit del control sanitari
de les aigües de consum humà conforme a les especificacions que tot seguit es
detallaran en aquesta proposta.
Atès que aquest informe tècnic es basa en el següent:
- La col·laboració de la Diputació de Barcelona per al control de la qualitat sanitària
de l’aigua, es tradueix en un tutelatge econòmic i tècnic integral d’una competència
obligatòria dels municipis, en el qual s’inclou a més, la realització, interpretació, i si
fos el cas, la comunicació dels riscs als municipis, d’aquelles analítiques que
conforme a la pròpia normativa sectorial1, s’estableixen com a obligatòries en quant
1

Reial Decret estatal 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de
consum humà.
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al nombre i tipologia de paràmetres microbiològics a analitzar per part dels
municipis que porten a terme la seva pròpia gestió del cicle integral de l’aigua.
- El resultat d’aquesta col·laboració ha estat avaluada molt positivament tant pel que
fa a la qualitat tècnica de les analítiques, com pel que fa al temps de resposta i al
coneixement del territori que tenen els tècnics que han participat en aquesta tasca.
Fruit de tot això ha estat la consolidació d’aquest programa de suport per a
municipis de menys de 5.000 habitants en l’àmbit d’aigües de consum humà.
Això significa que aquest conveni no respon únicament a la realització de les
analítiques, sinó que comportaria un valor afegit a la nostra actuació com seria la
recollida in situ de cada mostra i per a cada municipi, i el seu transport fins aquell
laboratori que, per raons de coordinació, rapidesa, eficàcia en la pressa de decisions
davant situacions de risc i emergència que es pugui donar, les màximes garanties de
compliment amb la normativa i de seguretat per als ciutadans. La distribució en el
territori dels laboratoris dels municipis que participen de la ConGiac és un element
clau, ja que permet disminuir els costos de la recollida i trasllat de les mostres.
Aquesta proximitat als municipis tutelats per la Diputació permet, també, una resposta
molt ràpida quan es detecta un risc per a la salut per una possible contaminació de les
aigües, situació davant la qual, segons la normativa sectorial, s’han de prendre
mesures amb caràcter d’urgència, entre elles la presa i anàlisi d’una mostra de
confirmació en les 24 hores següents.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la qualitat amb que cadascú intervé, així
com la capacitat legal suficient per a continuar col·laborant mitjançant la renovació del
present Conveni.
Atès que hi crèdit hàbil i suficient a l’aplicació pressupostària corresponent del vigent
pressupost del Servei de Salut Pública per al 2011 per tal de fer efectiu el pagament
de la despesa prevista.
Vist el marc legal pel qual es regeixen els convenis de col·laboració presidit per la Llei
26/2010 (articles 108 i següents), del 13 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, i pel Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist el punt 2.1.3.c), 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, la presidenta
delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum eleva a la Junta de Govern, l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Renovar per al 2011 el Conveni de data 8 de setembre de 2006, signat amb
el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (NIF. XXXXX), que ha estat
renovat i actualitzat anualment, en l’àmbit del control sanitari de les aigües de consum
humà.
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Segon.- Actualitzar en el sentit que s'ha exposat els pactes de l’esmentat conveni, que
per a l'any 2011, quedaran com segueix:
“SEGON: El ConGIAC es compromet a:
 Control analític de l’aigua: el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
(ConGIAC), a través dels seus laboratoris, realitzarà la recollida i el transport fins als
laboratoris, així com les anàlisis de mostres d’aigües de municipis de la província de
Barcelona que tinguin establert acord de col·laboració amb la Diputació de Barcelona
en matèria d’aigües de consum humà.
L’assignació dels municipis així com el pla anual de mostreig s’elaborarà conjuntament
entre el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC) i el Servei
de Salut Pública.
- Els punts bàsics de treball, el protocol de gestió de les mostres, paràmetres a
analitzar, el procediment de comunicació de resultats es detallen a l’Annex que
s’adjunta per a la seva aprovació en la present proposta.
Les activitats a realitzar estan sotmeses a variacions en funció de possibles canvis en
la normativa en vigor. En aquest cas s’hauran de revisar els criteris de col·laboració
mantenint en el possible el marc establert al conveni actual.
- Ambdues institucions designaran un tècnic propi, els quals es reuniran sempre que
sigui necessari, per tal de fer un seguiment de les activitats dels programes pactats en
aquest conveni.


Elaboració del Protocols d’Autocontrol i Gestió de l’abastament (PAG). El nombre de
protocols, la descripció dels elements a modificar i el seu cost, s’acordaran en funció de
les necessitats i del treball a realitzar.

TERCER: La Diputació de Barcelona es compromet a:
1. Col·laborar, si s’escau, tècnicament en el projecte i activitats que s’acordin en el
desenvolupament del present conveni.
2. Abonar a la ConGIAC els costos de les activats detallades en el pacte SEGON d’aquest
conveni, que per al 2011 suposa una quantitat màxima de 183.000 € IVA inclòs imputats
a l’aplicació pressupostària 51101/313A0/25090 del pressupost de l’exercici 2011 de la
Corporació, dels quals corresponen:
a) 179.000 € pel concepte de recollida, transport i anàlisi de les mostres d’aigües de
consum.
b) 4.000 € pel concepte d’elaboració de Protocols d’Autocontrol i Gestió de l’abastament
(PAG).
 Aquesta assignació pressupostària es modificable en funció de la disponibilitat
pressupostària, i de les necessitats dels municipis respectius, pel que fa a les
analítiques d’aigua de consum fins al mes d’octubre de 2011.
 Els preus conveniats de les anàlisis de cada tipus de mostra i del Servei de Recollida
de mostres seran els següents:
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- Els preus conveniats per anàlisi sense incloure l'I.V.A.:
Control:
56,39 €
Completa
970,57 €
Aixeta del Consumidor:
37,62 €
Aixeta del Consumidor amb metalls:
151,54 €
- Servei de Recollida de mostres Preus conveniats per a la recollida de mostra sense
incloure l’IVA:
Preus establerts per a la recollida de mostra sense incloure l'I.V.A.:
Preu per quilòmetre:
0,26 €
Preu per hora i home:
16,06 €
Despeses varies per mostra:
0,92 €


Les activitats pactades seran executades des de l’1 de gener fins al 31 de desembre
de 2011, no obstant, els efectes del conveni s’estendran fins a la seva total justificació
que com a màxim serà en data 28 de febrer de 2012.



Per al cobrament en concepte de les anàlisis d’aigües realitzades, el Consorci per a la
Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (ConGIAC) haurà de presentar factures
trimestrals de les activitats de recollida, transport i anàlisis realitzades pel laboratori,
amb una relació de les mostres analitzades on consti com a mínim el número de mostra
segons criteris de codificació del Servei de Salut Pública, la data de recollida, el lloc, el
municipi, el tipus d’anàlisi (ACI, ACI-M, ACN, ACP, anàlisi de confirmació) i el preu.
Les factures trimestrals s’hauran de presentar en el termini de 2 mesos a partir de
l’acabament de cada trimestre natural.
Quant al cobrament en concepte d’elaboració de Protocols d’Autocontrol i Gestió de
l’abastament (PAG), el Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
(ConGIAC) haurà de presentar una factura, total o parcial, acompanyada dels elements
actualitzats dels protocols i d’una relació dels mateixos. La factura total o, si és el cas,
l’última factura parcial, serà presentada, com a màxim, el 28 de febrer de 2012, data en
la qual finalitzaran els efectes del present conveni.”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de cent vuitanta-tres mil
(183.000) €, IVA inclòs, a que ascendeixen totes les activitats previstes i que aniran
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 51101/313A0/25090 del pressupost de
l’exercici 2011 del Servei de Salut Pública.
Quart.- Notificar la present resolució al Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de
Catalunya (ConGIAC) per al seu coneixement i efectes.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL
41.- Dictamen que proposa aprovar les bases de participació al programa
d’arranjament d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
de Benestar Social, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La necessitat social derivada de l’envelliment de la població unida a un nou marc
normatiu que fomenta el suport a l’autonomia personal i atenció a la dependència
requereix dur a terme solucions dirigides al col·lectiu de la gent gran. Aquest grup
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esdevé un col·lectiu amb un alt risc social, ja que en molts casos disposen d’escassos
recursos, tenen una major dependència i a més o més, són persones que resideixen
en una gran majoria soles o en nuclis de convivència formats per persones grans i en
habitatges poc adaptats i amb barreres que impedeixen o dificulten l’autonomia
personal.
El programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran consisteix en facilitar
reformes bàsiques en els habitatges de les persones més vulnerables per tal per tal de
garantir les condicions de seguretat, higiene i habitabilitat mínimes, afavorint
l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona dins de la seva llar. És tracta, per
tant, de petites reformes imprescindibles perquè el beneficiari gaudeixi d’autonomia i
qualitat de vida en el seu domicili.
Aquest programa s’ha estat desenvolupant al llarg dels anys 2009 i 2010 i, atès l’èxit
aconseguit i l’interès dels ajuntaments, es considera necessari estendre el programa
per al període 2011-2012.
El programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran està finançat per la
Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments de la província que
vulguin participar amb els criteris i procediment regulats en el present dictamen.
Aquest programa és una de les accions d’assistència i cooperació als ens locals que
ofereix l’Àrea de Benestar Social a través del Catàleg de suport als serveis i a les
activitats locals per al 2011, publicat el 26 de novembre de 2010 i que s’emmarca en el
Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 aprovat per plenari el 20 de desembre de 2007.
Amb l’adhesió al Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat, la Diputació i els ens locals comparteixen objectius comuns, una mateixa
metodologia de treball conjunt i unes línies estratègiques al servei d’aquests objectius,
amb la finalitat última de millorar la qualitat de vida dels ciutadans de la província.
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona té com a objectius oferir
serveis de cooperació i assistència tècnica, econòmica i jurídica als municipis i
potenciar i millorar les polítiques d’actuacions de benestar social desplegades pels ens
locals, dins del marc de desenvolupament de les polítiques socials.
Atesa la competència de les diputacions provincials en matèria d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i de foment i administració dels
interessos peculiars de la província, que atribueixen els arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els arts. 91 i 93 del Decret
legislatiu 2/2003, de 29 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
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.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les “Bases de participació en el programa d’arranjaments
d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona” per tal de regular i fixar els
criteris i el procediment de participació dels Ajuntaments de la província de Barcelona
en l’esmentat programa, segons minuta que es transcriu a continuació:
“Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITATGES PER A LA GENT GRAN
DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona”
Destinataris del programa
Són destinataris del programa d’arranjament d’habitatges els municipis de la província de
Barcelona fins a 300.000 habitants.
Els municipis podran realitzar les tasques de gestió, seguiment i coordinació de les
actuacions a través d’algun ens local supramunicipal.
L’ens supramunicipal haurà de comunicar a l’Àrea de Benestar Social que es fa càrrec de la
gestió, seguiment i coordinació en representació del municipi adherit.
Descripció i objectius del programa d’Arranjaments d’Habitatges per a la Gent Gran
El programa d’Arranjaments d’Habitatges per a la Gent Gran te com a finalitat fer reformes
bàsiques i instal·lar ajudes tècniques en l’habitatge, tant de lloguer com de propietat, de les
persones grans més vulnerables, per tal de garantir les condicions d’accessibilitat,
seguretat, higiene i habitabilitat mínimes. Per dur a terme aquestes actuacions la previsió
d’inversió és de 2.350.000 €, que seran aportats per l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments participants en el projecte. Mitjançant aquest
programa es preveu rehabilitar aproximadament uns 1.400 habitatges durant el període
2011-2012.
Els beneficiaris del programa seran les persones més grans de 65 anys, preferentment
aquelles que es trobin en alguna de les següents situacions:
 Persones amb dificultats per realitzar les activitats de la vida diària.
 Persones amb pocs recursos econòmics: rendes mitges de les persones empadronades al
domicili inferiors a dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC);
fixat a la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2010 en 7.967 € en còmput anual i en 663,98 € si el còmput és mensual
(12 pagues).
 Persones que tinguin acreditada la seva condició de discapacitat o en situació de
dependència.
 Persones majors de vuitanta anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
Els objectius d’aquest programa són:
 Facilitar reformes bàsiques en l’habitatge de les persones grans més vulnerables, a partir
d’arranjaments consistents en reparacions, petites obres no estructurals i instal·lació
d’ajuts tècnics a l’interior dels habitatges, per tal de millorar les condicions d’accessibilitat,
seguretat, higiene i habitabilitat mínimes.
 Oferir serveis de cooperació i assistència als municipis i potenciar i millorar les polítiques
d’actuacions de benestar social desplegades pels ens locals, dins el marc de
desenvolupament de les polítiques socials.
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Els arranjaments que es duran a terme a l’interior dels habitatges es classifiquen en tres
grups de tipologies d’intervenció tal i com es descriu a continuació. El desplegament
d’intervencions serà detallat al Catàleg de partides d’obra i al Catàleg d’ajuts tècnics
inclosos als Plecs de condicions particulars de contractació de l’empresa de coordinació i
seguiment tècnic i de les empreses responsables de l’execució d’obres.
1. Arranjaments en banys
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar l’accessibilitat per
tal de facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de la banyera per un plat
de dutxa o les adaptacions de banyera/dutxa, els canvis d’aixetes, les adaptacions del
wc o lavabo (substitució, adaptació), eliminació de bidet o d’altres elements per facilitar la
mobilitat, tractament antilliscant de paviments o la col·locació d’ajudes tècniques.
2. Arranjaments en cuina
Conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions de
seguretat per tal de facilitar les activitats de la vida diària que es realitzen a la cuina.
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com la substitució de les plaques de gas/butà
per places elèctriques, el tractament antilliscant de paviments, o bé la instal·lació d’ajuts
tècnics.
3. Arranjaments generals
Conjunt d’intervencions que tenen la finalitat de realitzar adaptacions i/o proporcionar
suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la
persona pel seu domicili.
Aquestes són, entre d’altres, intervencions com l’ampliació d’una porta, el, canvi de gir
d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajuts
tècnics com barres o agafadors.
Gestió del programa
El Programa d’arranjament d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona serà
prestat per dues empreses, una de les quals s’encarregarà de la coordinació i seguiment
tècnic del programa i l’altra de l’execució de les obres.
Aquestes empreses seran contractades per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona mitjançant procediment obert. Les dades i la documentació de les empreses
seleccionades restaran a disposició dels Ajuntaments participants en el programa per a les
comprovacions que considerin oportú realitzar.
Li correspon a l’Ajuntament les següents tasques:
 Presentar, davant el Registre general de la Diputació de Barcelona, el model normalitzat
de sol·licitud de participació en el programa, seguint les instruccions i terminis que es
recullen al present document de Bases.
 Participar amb un 33,3% en el finançament dels arranjaments que s’executin en el seu
municipi. A aquests efectes, els ajuntaments participants, hauran de fer arribar a l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona, certificat de l’Interventor/a acreditant
l’existència de crèdit per la quantitat màxima que hi destinaran.
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 Prendre el compromís d’executar durant l’any 2011 el 40% dels arranjaments preassignats
per la Diputació de Barcelona per al període 2011-2012.
 Seleccionar els possibles beneficiaris/àries dels arranjaments des dels serveis socials
municipals.
 Verificar la documentació que acredita la condició de beneficiari dels arranjaments.
 Designar una persona referent municipal únic per al programa.
 Participar a la primera visita de valoració i prescripció al domicili de la persona i en
aquelles que els serveis socials municipals estimin convenients.
 Coordinar i fer el seguiment directe del programa en el seu territori conjuntament amb la
persona que designi l’Àrea de Benestar Social i l’empresa responsable de la coordinació i
seguiment tècnic.
 Informar a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona i a l’empresa de
coordinació i seguiment tècnic de totes les incidències que es produeixin.
 Informar a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona de les baixes que es
produeixin al programa utilitzant el model que proporcioni la Corporació.
 Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, que
s’escaiguin a tota la documentació generada en el marc del programa.
Les tasques de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona consistiran
bàsicament en:
 Procedir a la contractació de l’empresa responsable de la coordinació i seguiment tècnic i
de l’empresa executora de les obres.
 Coordinar i gestionar tècnica i econòmicament el programa d’arranjaments d’habitatges
per a persones grans vulnerables de la província de Barcelona.
 Realitzar les accions de seguiment i control que es considerin oportunes per tal
d’assegurar la correcta execució del programa.
 Participar amb un 66,7% en el finançament de les execucions d’arranjaments que sol·licitin
els municipis, aspecte sempre supeditat a les disponibilitats pressupostàries de la
Diputació de Barcelona.
La metodologia del programa es fonamenta en el següent circuit general:
A. Circuit de demanda i adjudicació d’arranjaments:
1. Presentació per part de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
del programa als ens locals i lliurament de documentació: dossier informatiu,
protocols i models adoptats per la Corporació per a la gestió del programa.
2. Comunicació per part de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
a cadascun dels ajuntaments:
 Nombre d’arranjaments preassignats en funció dels criteris acordats per la
Corporació.
 Les dades de l’empresa responsable de la coordinació i seguiment tècnic i la
persona de contacte designada que procedirà a realitzar les visites necessàries (de
coordinació amb la persona referent i domiciliàries) per proposar les actuacions a
dur a terme a cada habitatge.
 Les dades de l’empresa responsable de l’execució de les obres que procedirà a
realitzar les visites necessàries (prescripció/validacions i comprovació final) a
cadascun dels habitatges.
3. Demanda dels ens locals adherits:
Un cop formalitzada la participació en el projecte, els ajuntaments faran arribar a la
Diputació de Barcelona:
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 La confirmació del nombre d’arranjaments a executar durant el 2011 i la previsió
estimada per al 2012, en els terminis establerts al present document de Bases.
 Les peticions especificades d’arranjaments segons el model “Informe de Derivació”
que facilitarà l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona
4. Elaboració, per part de l’empresa de coordinació i seguiment tècnic de l’acta
d’implantació prèvia i l’informe de prescripció i validacions.
5. Autorització i assignació dels arranjaments (persona beneficiària, actuacions
autoritzades i pressupost) per part de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona i els ajuntaments, a partir dels informes tècnics (de prescripció i
validacions) i del nombre d’arranjaments pre-assignats a cada ajuntament, assigna
els beneficiaris dels arranjaments de cada municipi i ho comunica a la persona
referent municipal del programa i a l’empresa de coordinació i seguiment tècnic.
B. Circuit d’implementació de l’actuació:
6. Elaboració i tramitació documental .
L’empresa de coordinació i seguiment tècnic elabora la documentació tècnica
complementària que sigui necessària segons el tipus de prescripció autoritzada,
tramita els documents de validació adequats a cada arranjament, comunica a
l’ajuntament l’execució de l’obra acompanyada de la documentació corresponent i
assumeix la direcció facultativa de les obres, mitjançant tècnic competent, quan el
tipus d’arranjament ho requereixi segons la legislació vigent i/o la normativa
municipal. Correspon també a l’empresa de coordinació i seguiment tècnic la
tramitació, si resulta necessari i abans d’iniciar l’obra, les autoritzacions que calguin
per part de la persona usuària o llogater.
7. Execució dels arranjaments. Les empreses executores duen a terme les obres i
participen en la visita de comprovació final de les intervencions.
8. Seguiment i control dels arranjaments. L’empresa de coordinació i seguiment
tècnic:
 Fa el seguiment complet de l’arranjament supervisant l’execució de l’obra en
qualitat, condicions d’execució i/o col·locació i terminis.
 Assessora i resolt els dubtes que es puguin produir tant davant de l’empresa
executora com de l’ajuntament.
 Enregistra, tipifica i gestiona les incidències que es puguin produir.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret a fer els controls, seguiments i
supervisions de les obres executades que consideri oportuns.
Així mateix, els ajuntaments, mitjançant els serveis tècnics municipals també podran
realitzar els controls, seguiments i supervisions que considerin oportuns.
9. Finalització dels arranjaments. L’empresa executora comunica a l’empresa
d’assistència tècnica la finalització de l’arranjament. L’empresa d’assistència tècnica
emet certificat final de les obres quan l’empresa/entitat executora li comunica la
finalització dels arranjaments.
C. Circuit de supervisió i pagament de l’actuació
10. Pagament de les obres
Un cop l’empresa de coordinació i seguiment tècnic hagi comprovat i conformat
l’adequada execució de les obres, lliurarà l’acta de comprovació i conformació final a
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la Diputació de Barcelona. En el terminis màxims que detalli la Diputació de
Barcelona en els Plecs de condicions tècniques particulars per a l’execució d’obres,
la empresa executora presentarà una factura a l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona pel 66,7% del cost i una altra a l’Ajuntament corresponent al
33,3% restant.
11. Supervisió del programa
L’empresa de coordinació i seguiment tècnic elaborarà la documentació, informes i
memòries en les condicions i terminis que hagi establert la Diputació de Barcelona.
Fonts de finançament
El programa d’arranjament d’habitatges té un cost previst de 2.350.000 € i es finançarà des
de la cooperació institucional en els termes següents:
La Diputació de Barcelona assumirà (2/3) del cost dels arranjaments i el cost total del control
i l’assessorament tècnic del programa.
Els Ajuntaments participants assumeixen un terç del cost del arranjaments que es
concretarà i acreditarà en el moment de la formalització de la participació en el programa.
Cost mitjà estimat per arranjament....................................... 1500 €/arranjament
Cost mitjà estimat per la Diputació de Barcelona.................. 1.000 €/arranjament
Cost mitjà estimat pels Ajuntaments (⅓)............................... 500 €/arranjament
El cost per a la persona usuària dependrà dels criteris sobre copagament establerts en cada
municipi, que en funció de les seves competències, podran tenir establerts com a
participació de l’usuari en el finançament del programa. En qualsevol cas, les factures seran
sempre presentades per l’empresa executora de les obres a nom de l’ajuntament, i en cap
cas a nom de la persona beneficiària del programa d’arranjament d’habitatges.
Catàleg d’arranjaments
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona definirà en el Catàleg de partides
d’obra i Catàleg d’ajuts tècnics que acompanyaran els Plecs de condicions tècniques
particulars de contractació de les empreses, les intervencions detallades emmarcades en
les tres categories d’arranjaments descrites a les presents bases.
Qualsevol arranjament que no s’ajusti al llistat annexat requerirà de l’autorització expressa
de la Diputació de Barcelona.
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona comunicarà, de forma
individualitzada a cada Ajuntament participant el nombre d’arranjaments de què disposaran
per dur a terme el programa d’arranjaments d’habitatges per al període 2011 i per al període
2012.
Distribució territorial dels arranjaments
La distribució inicial del nombre d’arranjaments per municipi es farà en funció del nombre
d’habitants majors de 65 anys de cadascun dels municipis. Segons les demandes rebudes i
fins l’esgotament dels crèdits pressupostaris fixats per les actuacions directes, l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona farà una assignació final.
La Diputació establirà una reserva d’arranjaments per aquells municipis amb població menor
de 5.000 habitants, garantint d’aquesta forma l’equitat territorial.
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Execució dels arranjaments
La Diputació de Barcelona i els Ajuntaments participants prenen el compromís d’executar
l’any 2011, el 40% dels arranjaments preassignats per la Diputació de Barcelona per al
període 2011-2012.
Formalització de la participació en el programa
1. Aquells municipis que vulguin participar, per primera vegada en el programa, hauran de
presentar, abans del 31 de març de 2011, davant el Registre general de la Diputació de
Barcelona, el model de sol·licitud normalitzat que es troba a: www.diba.ca/concerta,
acompanyat de certificat de l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la quantitat
màxima que hi destinaran, el model del qual es troba a: www.diba.cat/benestar.
2. Els municipis que hagin participat en el programa en el període 2009-2010, i que vulguin
continuar participant, hauran de presentar davant l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona, abans del 31 de març de 2011, certificat de l’Interventor/a
acreditant l’existència de crèdit per la quantitat màxima que hi destinaran, el model del
qual es troba a: www.diba.cat/benestar.
3. Abans del 30 de juny de 2011, els municipis comunicaran a la Diputació de Barcelona:
 La totalitat de les demandes especificades d’arranjaments prioritzant els casos segons
criteris establerts en aquestes bases i de forma individualitzada mitjançant el model
d’Informe de derivació que la Diputació de Barcelona determini.
4. Abans del 30 de setembre, els municipis comunicaran a la Diputació de Barcelona:
 La previsió estimada d’arranjaments per executar durant l’any 2012.
Vigència
Les accions previstes en aquest programa s’executaran fins el 30 de setembre de 2012. Les
presents Bases seran vigents durant el desenvolupament de les accions que emparen. No
obstant això la seva vigència quedarà sempre supeditada a les disponibilitats
pressupostàries de la Diputació de Barcelona.
Protecció de dades de caràcter personal
Els Ajuntaments participants, com a responsables dels respectius fitxers que contenen les
dades de caràcter personal necessàries per dur a terme les actuacions previstes a l’objecte
d’aquestes Bases AUTORITZEN a la Diputació de Barcelona a encarregar-se del tractament
d’aquestes dades de caràcter personal.
Els Ajuntaments adherits com a responsables dels respectius fitxers i la Diputació de
Barcelona com a encarregada del tractament, es comprometen a complir els requeriments
normatius previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal (en endavant LOPD).
La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades personals contingudes en fitxers dels
que no sigui responsable, ni acceptarà dades personals llevat els casos en què hagi estat
autoritzada de manera expressa pel responsable del fitxer.
La Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit es
detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en
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aquestes Bases, o en les instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans
competents dels Ajuntaments participants.
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents:
 Les dades facilitades així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a
la realització de les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització d’estudis i
enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa d’arranjament
d’habitatges.
 La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i
equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el
deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en qualsevol de les fases
del tractament, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 LOPD.
Els Ajuntaments participants, com a responsables dels respectius fitxers, AUTORITZEN a la
Diputació de Barcelona a subcontractar a un tercer per al tractament d’aquestes dades amb
la finalitat exclusiva de realitzar les actuacions previstes en aquestes Bases i per a la
realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels beneficiaris del programa
d’arranjament d’habitatges. La Diputació de Barcelona formalitzarà mitjançant contracte la
subcontractació, en el qual es faran constar les obligacions que assumeix l’empresa/entitat
subcontractada en el tractament de les dades personals. L’esmentat contracte restarà a
disposició de l’Ajuntament per a les comprovacions que consideri oportú realitzar.
Un cop finalitzats els treballs objecte de les presents Bases, la Diputació de Barcelona
procedirà a la devolució i/o destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en
execució dels treballs realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre l’empresa
contractada.
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de
dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques a nivell d’agregació de la
informació. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran anonimitzades i es
garantirà la seva total confidencialitat en el seu tractament.”

Segon.- Publicar les “Bases de participació en el PROGRAMA D’ARRANJAMENT
D’HABITATGES PER A LA GENT GRAN DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA, de l’Àrea de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona” al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per al seu general coneixement.
Tercer.- Facultar expressament a la presidència delegada de l’Àrea de Benestar
Social per a la formalització de quants documents i adopció de quantes resolucions
siguin necessàries per al desenvolupament i execució del programa d’arranjaments
d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona.
42.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga de conveni entre l’Institut de
Majors i Serveis Socials (l’IMSERSO), la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies ( LA FEMP) i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del
projecte de teleassistència domiciliària-any 2011 i autorització i disposició de
despesa a favor de Televida, SL.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar Social, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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Amb els serveis de telealarma i de teleassistència es vol contribuir a millorar
l’autonomia personal, afavorint que la persona pugui romandre en el seu entorn
habitual, essent els seus destinataris aquelles persones amb un nivell d’autonomia
limitat i amb dependència a causa de l’edat i/o el seu estat físic, que viuen soles o amb
persones que no les poden atendre de manera continuada i suficient.
L’IMSERSO i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) varen
subscriure, l’any 1993, un Conveni Marc d’àmbit estatal per a la posada en marxa del
Programa de Teleassistència Domiciliària. Així la realització del Programa s’efectua
mitjançant l’esmentat Conveni Marc y les Normes Generals del Servei de
Teleassistència Domiciliària aprovades per la FEMP i l’IMSERSO.
Amb data 24 de febrer de 2005, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar
l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Programa de Teleassistència Domiciliària i
l’acceptació de les Normes Generals del Servei, així com la participació econòmica i
pressupostària en el Conveni Marc IMSERSO-FEMP.
Per tal de posar en marxa el programa, en data 11 de maig de 2005, es va subscriure
un conveni específic de col·laboració entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de
Barcelona que ha estat prorrogat els anys 2006, 2007, 2008 , 2009 i 2010, per
successius acords de la Junta de Govern.
A la clàusula vuitena del conveni específic esmentat, es fa constar que la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) contractarà la prestació dels serveis de
teleassistència domiciliària amb l’empresa/entitat que, per la seva solvència i
experiència en el sector dels serveis socials, garanteixi la millor qualitat del mateixos i
en les millors condicions econòmiques per a tots els usuaris de la Diputació que
subscriu aquest conveni.
En compliment d’aquest acord, en data 21 de juliol de 2005, a la seu de l’Institut de
Majors i Serveis Socials (IMSERSO) es va reunir la Comissió de Seguiment per a
l’adjudicació del Servei de Teleassistència Domiciliària en l’àmbit de la Diputació de
Barcelona
Aquesta Comissió, un cop analitzades i valorades les ofertes presentades per les
empreses/entitats concurrents, va acordar iniciar els tràmits necessaris per procedir a
la contractació per part de la FEMP de l’entitat Televida, SL., com a adjudicatària de la
prestació del Servei de Teleassistència Domiciliària en la Diputació de Barcelona.
Aquest contracte va ser subscrit entre la FEMP i Sergesa Televida, SL. en data 22 de
juliol de 2005.
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 29 d’abril de
2010, es va procedir a aprovar la pròrroga per a l’any 2010 del conveni IMSERSOFEMP-Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del projecte de teleassistència
domiciliària per a l’any 2010.
Aquesta pròrroga va ser modificada per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona de data 28 d’octubre de 2010.
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Amb aquesta modificació es procedia a donar una nova distribució dels percentatges a
satisfer per cadascuna de les entitats participants en el projecte.
Així, la clàusula segona de la modificació, recollia que el percentatge de l’aportació de
l’IMSERSO seria del 65% de gener a juliol i del 32,486% d’agost a desembre.
La clàusula tercera, de la pròrroga per a l’any 2011 del conveni IMSERSO-FEMPDiputació de Barcelona fixa l’aportació econòmica de l’IMSERSO en 3.874.428,87 €
equivalent al 31,38 del cost total de 51.292 terminals de teleassistència. El 68,62%
restant (8.472.380,77) € serà finançat per la Diputació de Barcelona a càrrec dels seus
propis fons i amb les aportacions dels Ens locals del seu àmbit territorial, els quals
contribuiran al projecte amb la quantitat que fixi la Diputació segons estableix la
clàusula cinquena del conveni IMSERSO-FEMP-Diputació subscrit en data 11 de maig
de 2005.
Per tal de regular i fixar els criteris de participació dels Ens locals de la província en el
projecte, la Diputació de Barcelona, aprova, anualment, les Bases per a la Gestió i
Desenvolupament del Programa de Teleassistència.
Les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència-Any
2011, han estat aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 27 de gener de 2011.
Al punt 11.4 d’aquestes Bases s’estableix que correspon als Ens locals abonar
directament a l'empresa adjudicatària del Servei Local de Teleassistència les quotes
mensuals de manteniment, prèvia presentació de la factura per part d'aquesta
empresa. Aquestes quotes mensuals a satisfer per cadascun dels Ens locals suposa
el pagament, l'any 2011, de les següents quantitats:
Usuari Tipus A: 8,43 € per usuari i mes
Usuari Tipus B: 4,21 € per usuari i mes
Usuari Tipus C: 3,38 € per usuari i mes
Fetes aquestes consideracions la previsió inicial de despesa de la part corresponent a
la Diputació de Barcelona, per a l’any 2011, és de tres milions quatre-cents cinquanta
mil (3.450.000) €.
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/61101/233A0/22791, del vigent pressupost de la Corporació.
La clàusula novena de la pròrroga del conveni IMSERSO-FEMP-Diputació, estableix
que aquesta serà l’última pròrroga i que, per això, el conveni subscrit l’any 2005
finalitzarà definitivament a 31 de desembre de 2011,ja que tant l’IMSERSO com la
FEMP estan estudiant un nou model de gestió que permeti mantenir el servei a partir
de l’any 2012.
Vistos el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la
coordinació dels serveis públics municipals.

99/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis.
Vistes les Lleis 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i 39/2006, de 15 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la pròrroga per a l’any 2011 que s’adjunta com a ANNEX, del conveni
de col·laboració, subscrit en data 11 de maig de 2005, entre l’Institut de Majors i
Serveis Socials (IMSERSO), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)
i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del projecte de teleassistència
domiciliària, any 2011.
Segon.- Autoritzar en desenvolupament de la pròrroga, per a l’any 2011, del Conveni
IMSERSO-FEMP-Diputació de Barcelona, la despesa de tres milions quatre-cents
cinquanta mil (3.450.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/61101/233A0/22791, del vigent pressupost de la Corporació.
Tercer.- Disposar la quantitat esmentada a l’apartat anterior a favor de Televida, SL.,
amb domicili a efectes de notificacions, al carrer XXXX, XX; XXXX i NIF: XXXX.
Quart.- Notificar els presents acords a l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales
(IMSERSO), Subdirección General de Gestión; Avda. de la Ilustración, c/v a Ginzo de
Limia, 58; 288029 de Madrid, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP), c/. Nuncio, 8; 28005 de Madrid i a Televida, SL.
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Biblioteques
43.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en l’àmbit de l’assistència tècnica i
cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la
Biblioteca d’aquest municipi.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
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L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública
com a servei municipal.
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Les Franqueses del
Vallès, es creu convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present
acord es transcriu en relació a la Biblioteca 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 de Les Franqueses del Vallès en l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació a la Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a
continuació es transcriu, i deixar sense efecte l’anterior conveni formalitzat en data
31/01/2001.
“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 22.03.2010, publicat al BOP núm. 77 de 31.03. 2010.
L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, representat per l’alcalde president,
Il·lm. Sr. Esteve Ribalta Sánchez, assistit pel secretari d’aquest Ajuntament Sr. Lluís Muñoz
Lloret.
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
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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 31/01/2001 es va formalitzar el conveni de gestió de la Biblioteca de Les
Franqueses del Vallès entre la Diputació de Barcelona i aquest Ajuntament, aprovat per
acord de la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona del dia 25/01/2001, que va ser
inaugurada el dia 31/03/2001. I és voluntat d’ambdues institucions procedir a l’actualització
d’aquest conveni, per tal d’adaptar el seu contingut als nous requeriments en relació a
l’assistència tècnica, la cooperació i la prestació de serveis.
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Les
Franqueses del Vallès del 16 de desembre de 2010 i per la Junta de Govern de la Diputació
de data.........
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 de Les Franqueses del Vallès,
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 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.

102/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon: Denominació de la Biblioteca
La Biblioteca, ubicada al carrer Astúries, 1 de Les Franqueses del Vallès, amb una
2
superfície útil de 913,1 m , compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves
dimensions i serveis bàsics.
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. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.2. Aportar, si és el cas, com a mínim, el director de la Biblioteca recollit a l’annex 1 i
cobrir-ne la seva suplència. Aquest personal, orgànicament depenent de la Diputació,
dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra
banda, participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la
Diputació.
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
5.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents i de publicacions
periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, segons els estàndards vigents.
Aquesta aportació representa el 50% del fons de manteniment.
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació.
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
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5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els
termes que recull la clàusula sisena.
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar, com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària recollit a l’annex 1 i
cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el procés de selecció del
personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar els recursos necessaris, segons el quadre indicatiu que es recull a l’annex 1,
per a l’adquisició de documents i publicacions periòdiques, destinats al manteniment anual
dels fons de la Biblioteca i a donar resposta a les demandes específiques del municipi.
Aquesta aportació tendirà a representar el 50% de la totalitat.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana,
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal que figura a l’annex 1 sobre el Pla d’Emergència.
Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
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Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que
s’especifica en l’annex 1. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de
34 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
Vuitè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
El present conveni deixa sense efecte el conveni de data 31/01/2001 formalitzat entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, en relació a la gestió
de la Biblioteca d’aquest municipi.
Disposició transitòria
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb els mòduls de l’annex d’aquest
conveni.
ANNEX 1
QUADRE INDICATIU

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
16.230 €
1.000 €
6.000 €
1.500 €

Diputació
16.230 €
5.410 €
----13.225 €

RECURSOS HUMANS
Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant

1
-4
1
LES FRANQUESES DEL VALLÈS”

Oficina de Patrimoni Cultural
44.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió a la
Xarxa de Museus Locals per adaptar-lo als preceptes de la Llei 26/2010.- 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 és una institució de govern local que promou el progrés i el
benestar dels ciutadans del seu àmbit territorial mitjançant accions de suport als

105/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

municipis de la província, tot col·laborant en diferents àmbits, essent un d’ells el de la
cultura.
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de
Cultura, manté una política d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni
cultural i de museus de gestió municipal, creant l’any 2001 la Xarxa de Museus Locals
amb l’objectiu de treballar conjuntament amb els municipis adherits per tal de posar en
pràctica programes de conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni
cultural i natural, complementant i enriquint les actuacions que porten a terme els seus
museus.
L’adhesió a la Xarxa de Museus Locals es formalitza mitjançant la signatura d’un
conveni marc, minuta del qual va ser aprovada per dictamen de la Comissió de Govern
de la Diputació en sessió de data 28 de juny de 2001.
En data 5 de novembre de 2010 ha entrat en vigor la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta
llei conté una regulació específica en matèria de convenis de col·laboració, establint en
el seu article 110 la forma i els aspectes que han de contenir aquests instruments de
col·laboració.
L’entrada en vigor d’aquesta llei comporta la necessitat d’adaptar el model de conveni
d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals als nous preceptes de dita normativa. En
aquest sentit, les modificacions a introduir en la minuta de conveni es refereixen als
següents extrems:
-

-

Fer constar a la part dels antecedents i motivació del conveni la referència
expressa a l’aprovació del ple de l’entitat local o de l’òrgan de govern que
autoritza el conveni.
Fer esment de les causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini
de vigència.
Actualitzar el marc normatiu del conveni.

Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho.
Vist el punt 2.1.3) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 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.- Modificar el conveni marc d’adhesió a la Xarxa de Museus Locals, que es va
aprovar per la Comissió de Govern en sessió de data 28 de juny de 2001, amb motiu
de la necessitat d’actualització i adequació del seu contingut als preceptes de la Llei
26/2010 de Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
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Aquest conveni passa a tenir el següent redactat:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador,
President delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010,
assistit pel secretari delegat, Sr. Jaume Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de
31.03.10).
AJUNTAMENT
DE
.................................,
representat
per
l’Il·lm/a.
Sr/a..
………………………………….., Alcalde/ssa de l’Ajuntament de……………………………,
assistit pel Secretari/ària de l’ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni
Cultural, conjuntament amb els museus dels ajuntaments d'Argentona, Badalona,
Caldes de Montbui, Calella, Capellades, Cardedeu, Cerdanyola del Vallès, Cornellà
de Llobregat, Gavà, Granollers, L'Hospitalet del Llobregat, Igualada, Manresa,
Martorell, Mataró, Molins de Rei, Mollet del Vallès, El Prat del Llobregat, Premià de
Dalt, Rubí, Sabadell, Sant Boi del Llobregat, Sant Joan Despí, Santa Coloma de
Gramenet, Sitges, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, han vingut
desenvolupant des de 1989, uns programes de col·laboració per portar a terme
activitats de difusió del patrimoni cultural i natural, dels museus locals existents en
aquests municipis.

II

Que aquest treball conjunt va donar lloc a la creació d'una Comissió de Cooperació
que, entre altres coses, ha vingut organitzant les Jornades de Museus i Administració
Local i ha col·laborat en el desenvolupament de diverses accions de promoció i
difusió amb el lema El museu més gran de Catalunya.

III

Que totes les institucions esmentades van signar un conveni de col·laboració, a
l'objecte de cercar fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de
gestió, preservació, difusió i promoció dels museus i del patrimoni cultural i natural
local.

IV

Que des de 1996, la Taula de Regidors de Cultura en general, i la seva Comissió de
Patrimoni Cultural en concret, ha vingut reflexionant i debaten sobre les millors vies
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província per
tal de millorar la gestió i difusió dels equipaments museístics locals.

V

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, dins el seu
programa de suport al patrimoni cultural i natural dels municipis, vol accentuar la
política d'assessorament i cooperació en matèria de patrimoni moble i museus locals,
i per aquesta raó es proposa impulsar i coordinar una Xarxa de Museus Locals que
potenciï-hi les sinèrgies i permeti la prestació de serveis directes adreçats a les
institucions museístiques que en formin part.
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VI

Que l’Ajuntament de …………………………….., manté una política de recerca,
conservació i difusió del patrimoni cultural, dotant el Museu ……………………………..
dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

VII

Que l'Ajuntament de……………………………. està interessat a adherir-se a la Xarxa
de Museus Locals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de dur
endavant programes de conservació, documentació, gestió i difusió del seu patrimoni
cultural i natural local, que complementi i enriqueixi les actuacions que desenvolupa el
Museu ………………………..

VIII

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011.

IX

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de .............................en la seva sessió de data
.........................

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de ……………………………… i la Diputació
de Barcelona, decideixen establir un conveni general d’adhesió que articulen a tenor dels
següents
PACTES
Primer L'objecte del present conveni d'adhesió és fer efectiva la incorporació de
l'Ajuntament de ………………………… en representació del Museu …………………………..
a la Xarxa de Museus Locals.
Segon Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i el cercar
fórmules operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, preservació, difusió
i promoció dels museus i el patrimoni cultural i natural local que gestionen.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i la
formació i reciclatge del personal dels museus locals.
Tercer L’adhesió a la Xarxa de Museus Locals dona dret a participar i gaudir dels serveis i
accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui arribar i
en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a aparèixer
en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin editar (fulletons, publicitat,
web...).
Quart La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Museus Locals, es compromet a:
- Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que el Museu …………………… sol·liciti.
- Facilitar la participació del Museu ……………………. en totes les accions i serveis que es
desenvolupin a través de la Xarxa de Museus Locals.
- Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on s’especificaran els serveis
i projectes que es duran a terme i que afectaran al conjunt de museus locals adherits a la
Xarxa.
- Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on s’explicitin
les actuacions que puguin interessar o afectar de manera especial al Museu ……………..
Cinquè L’Ajuntament de ………………, a través del Museu …………, es compromet a:
- Col·laborar amb la Xarxa de Museus Locals, i en la mesura de les seves possibilitats, en
aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
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- Incorporar el logotip de la Xarxa de Museus Locals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui com
a museu adherit a la Xarxa de Museus Locals, i que serà subministrat per la Diputació de
Barcelona.
- Nomenar un representant, el director o responsable de l’equipament, com a membre de la
Comissió Tècnica Assessora.
Sisè Es constituirà una Comissió Tècnica Assessora, integrada pels directors o
responsables dels equipaments adherits a la Xarxa de Museus Locals i els representants de
l’Oficina de Patrimoni Cultural.
Setè La Comissió Tècnica Assessora es reunirà periòdicament, un mínim de quatre
vegades a l’any, i tindrà com a funcions bàsiques:
- el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la Xarxa.
- l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa de Museus Locals
pugui desenvolupar.
Vuitè El present conveni d’adhesió entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura,
i serà renovable automàticament d'any en any, llevat de denúncia expressa per alguna de
les parts signants amb una antelació mínima de tres mesos.
Novè Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de
……………………..
Desè La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts,
serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Onzè El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a
l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del
conveni.
c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
Dotzè El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les disposicions següents:
- 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.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques 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 normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I perquè així consti, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data que
s’assenyalen.”
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Segon.- Establir que les adhesions a la Xarxa de Museus Locals que es formalitzin a
partir d’ara es realitzaran mitjançant la signatura del conveni que s’ha exposat
anteriorment.
45.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió a la
Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d’Arxius Municipals per adaptar-lo als
preceptes de la Llei 26/2010.- 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:
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni
Cultural, gestiona i coordina la Xarxa d’Arxius Municipals amb una doble vessant
d’actuació: el Programa de Manteniment, destinat a col·laborar amb els ajuntaments
interessats en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental
municipal efectuada amb anterioritat per l’Oficina de Patrimoni Cultural, i la Central de
Serveis Tècnics, adreçada a aquells municipis que disposin d’Arxiu Municipal integral
al Sistema d’Arxius de Catalunya.
Per acord de Junta de Govern de data 22 de maig de 2003, la Corporació va aprovar
la minuta de conveni general a subscriure entre la Diputació de Barcelona i tots aquells
ajuntaments de la província de Barcelona que disposin d’Arxiu Municipal i estiguin
interessats a participar en el desenvolupament conjunt d’activitats en matèria de
gestió, conservació i difusió del seu patrimoni documental mitjançant la incorporació a
una Xarxa d’Arxius Municipals.
En data 5 de novembre de 2010 ha entrat en vigor la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta
llei conté una regulació específica en matèria de convenis de col·laboració, establint en
el seu article 110 la forma i els aspectes que han de contenir aquests instruments de
col·laboració.
L’entrada en vigor d’aquesta llei comporta la necessitat d’adaptar el model de conveni
d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva vessant de Central de Serveis
Tècnics als nous preceptes de dita normativa. En aquest sentit, les modificacions a
introduir en la minuta de conveni es refereixen als següents extrems:
- Fer constar a la part dels antecedents i motivació del conveni la referència
expressa a l’aprovació del ple de l’entitat local o de l’òrgan de govern que
autoritza el conveni.
- Fer esment de les causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini
de vigència.
- Actualitzar el marc normatiu del conveni.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho.
Vist el punt 2.1.3) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de Presidència
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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.- Modificar el conveni general d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la
seva vessant de Central de Serveis Tècnics, i que es va aprovar per la Comissió de
Govern en sessió de data 22 de maig de 2003, amb motiu de la necessitat
d’actualització i adequació del seu contingut als preceptes de la Llei 26/2010 de Règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquest conveni passa a tenir el següent redactat:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador,
President delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010,
assistit pel secretari delegat, Sr. Jaume Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de
31.03.10).
AJUNTAMENT
DE
.................................,
representat
per
l’Il·lm/a.
Sr/a..
………………………………….., Alcalde/ssa de l’Ajuntament de……………………………,
assistit pel Secretari/ària de l’ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu
programa de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política
d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni documental i arxius municipals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, està desenvolupant
des de 1992 un programa de col·laboració per portar a terme la classificació i
ordenació dels fons documentals dels arxius municipals que ho sol·liciten.

III

Que des de 1996, la Taula de Regidors de Cultura en general, i la seva Comissió de
Patrimoni Cultural en concret, ha vingut reflexionant i debatent sobre les millors vies
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província per
tal de fer efectiva l’organització dels arxius municipals.

IV

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, vol
accentuar la política d'assessorament i cooperació en matèria de patrimoni
documental i arxius municipals, i per aquesta raó es proposa impulsar i coordinar una
Xarxa d’Arxius Municipals que potenciï-hi sinergies i permeti la prestació de serveis
directes adreçats als arxius municipals que en formin part.
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V

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvoluparà dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I d’altra banda, la Central de Serveis
Tècnics amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i
serveis, en matèria d’arxius municipals, adreçada a aquells municipis que disposin
d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.

VI

Que l’Ajuntament de ..............................., manté una política de gestió, conservació i
difusió dels seus fons documentals a través de l’Arxiu Municipal, dotant-lo dels
recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les seves funcions.

VII

Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal d’endegar
programes de gestió, conservació i difusió del seu patrimoni documental, que
complementi
i
enriqueixi
les
actuacions
que
desenvolupa
l’Arxiu
Municipal……………………..

VIII

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011.

IX

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ........................(especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de ...................... en la seva sessió de data
...............

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de ................................. i la Diputació de
Barcelona, decideixen establir un conveni general que articulen a tenor dels següents
PACTES
Primer L'objecte del present conveni és fer efectiva la incorporació de l'Ajuntament
de…………………….en representació de l’Arxiu Municipal……………………. a la Xarxa
d’Arxius Municipals.
Segon Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació, difusió i
promoció dels arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics, i la
formació i reciclatge del personal dels arxius municipals.
Tercer L’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels serveis i
accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui arribar i
en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a aparèixer
en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin editar (fulletons, publicitat,
web...).
Quart La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet
a:
- Donar el suport tècnic i organitzatiu necessari que l’Arxiu Municipal.……..... …………….
sol·liciti.
- Facilitar la participació de l’Arxiu Municipal..................... en totes les accions i serveis que
es desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.

112/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

- Elaborar un programa d’actuació general, de caràcter anual, on s’especificaran els
serveis i projectes que es duran a terme i que afectaran al conjunt d’arxius municipals
adherits a la Xarxa.
- Acordar, anualment, una proposta de programa de col·laboració específic on s’explicitin
les actuacions que puguin interessar o afectar de manera especial a l’Arxiu
Municipal.............
Cinquè L’Ajuntament ............., a través de l’Arxiu Municipal..............., es compromet a:
- Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats, en
aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
- Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui com
a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la Diputació de
Barcelona.
- Nomenar un representant, el director o responsable de l’equipament, com a membre de
la Comissió Tècnica Assessora.
Sisè Es constituirà una Comissió Tècnica Assessora, integrada pels directors o
responsables dels equipaments adherits a la Xarxa d’Arxius Municipals i els representants
de l’Oficina de Patrimoni Cultural.
Setè La Comissió Tècnica Assessora es reunirà periòdicament, un mínim de quatre
vegades a l’any, i tindrà com a funcions bàsiques:
- el seguiment i avaluació del desplegament de serveis i programes de la Xarxa.
- l’assessorament en la definició de nous serveis i activitats que la Xarxa d’Arxius
Municipals pugui desenvolupar.
Vuitè El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura, i serà
renovable automàticament d'any en any, llevat de denúncia expressa per alguna de les
parts signants amb una antelació mínima de tres mesos.
Novè Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de
……………….
Desè La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts,
serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Onzè El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra
part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del conveni.
c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
Dotzè El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les disposicions següents:
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- 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.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques 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 normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I perquè així consti, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data que
s’assenyalen.”

Segon.- Establir que les adhesions a la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa
d’Arxius Municipals que es formalitzin a partir d’ara es realitzaran mitjançant la
signatura del conveni que s’ha exposat anteriorment.
46.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió al
Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb
grup de població compresa entre els 0 i els 1000 habitants amb motiu de la seva
adequació a la Llei 26/2010.- 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:
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni
Cultural, gestiona i coordina la Xarxa d’Arxius Municipals amb una doble vessant
d’actuació: el Programa de Manteniment, destinat a col·laborar amb els ajuntaments
interessats en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental
municipal efectuada amb anterioritat per l’Oficina de Patrimoni Cultural, i la Central de
Serveis Tècnics, adreçada a aquells municipis que disposin d’Arxiu Municipal integral
al Sistema d’Arxius de Catalunya.
Per acord de Junta de Govern de data 24 de juliol de 2003, la Corporació va aprovar la
minuta de conveni tipus, juntament amb el seu annex, a subscriure entre la Diputació
de Barcelona i tots aquells ajuntaments de la província de Barcelona amb grup de
població compresa entre els 0 i 1000 habitants que hagin iniciat l’ordenació i
classificació del fons documental municipal i que estiguin interessats en dur a terme un
programa de manteniment del seu fons documental passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
En data 5 de novembre de 2010 ha entrat en vigor la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta
llei conté una regulació específica en matèria de convenis de col·laboració, establint en
el seu article 110 la forma i els aspectes que han de contenir aquests instruments de
col·laboració.
L’entrada en vigor d’aquesta llei comporta la necessitat d’adaptar als nous preceptes
de dita normativa el model de conveni d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la
seva vessant de Programa de Manteniment per a municipis amb grup de població de 0
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a 1000 habitants. En aquest sentit, les modificacions a introduir en la minuta de
conveni es refereixen als següents extrems:
-

-

-

Fer constar a la part dels antecedents i motivació del conveni la referència
expressa a l’aprovació del ple de l’entitat local o de l’òrgan de govern que
autoritza el conveni.
Incorporar una clàusula que inclogui les previsions dels apartats i) i j) i que es
refereixen a l’establiment d’un òrgan específic, de seguiment i control de les
actuacions previstes pel conveni.
Fer esment de les causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini
de vigència.
Actualitzar el marc normatiu del conveni.

Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho.
Vist el punt 2.1.3) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 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.- Modificar el conveni tipus d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva
modalitat de Programa de Manteniment per a municipis amb grup de població
compresa entre 0 i 1000 habitants, i que es va aprovar per la Comissió de Govern en
sessió de data 24 de juliol de 2003, amb motiu de la necessitat d’actualització i
adequació del seu contingut als preceptes de la Llei 26/2010 de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquest conveni passa a tenir el següent redactat:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador,
President delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010,
assistit pel secretari delegat, Sr. Jaume Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de
31.03.10).
AJUNTAMENT
DE
.................................,
representat
per
l’Il·lm/a.
Sr/a..
………………………………….., Alcalde/ssa de l’Ajuntament de……………………………,
assistit pel Secretari/ària de l’ajuntament.
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Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu
programa de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política
d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni documental i arxius municipals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, està desenvolupant
des de 1992 un programa de col·laboració per portar a terme la classificació i
ordenació dels fons documentals dels arxius municipals que ho sol·liciten.

III

Que en data…………………l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a l'objecte d’organitzar el fons
documental municipal.

IV

Que des de 1996, la Taula de Regidors de Cultura en general, i la seva Comissió de
Patrimoni Cultural en concret, ha vingut reflexionant i debaten sobre les millors vies
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província per
tal de fer efectiva l’organització dels arxius municipals.

V

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, vol
accentuar la política d'assessorament i cooperació en matèria de patrimoni
documental i arxius municipals, i per aquesta raó es proposa impulsar i coordinar una
Xarxa d’Arxius Municipals que potenciï les sinergies i permeti la prestació de serveis
directes adreçats als arxius municipals que en formin part.

VI

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvoluparà dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I d’altra banda, la Central de Serveis
Tècnics amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i
serveis, en matèria d’arxius municipals, adreçada a aquells municipis que disposin
d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.

VII

Que l'Ajuntament de…..…………., tot i no estar integrat al Sistema d’Arxius de
Catalunya, està interessat a garantir el normal desenvolupament del Servei d’Arxiu
Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les
seves funcions.

VIII

Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el
manteniment dels programes de gestió, conservació i difusió del seu patrimoni
documental.

IX

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011.

X

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de .................(especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data
...............
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En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .......................... i la Diputació de
Barcelona, decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels
següents
PACTES
Primer L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament de
………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per
aquells municipis amb població fins a 1.000 habitants, passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
Segon Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació i difusió dels
arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i,
formació i reciclatge del personal dels arxius municipals.

la

Tercer La incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels
serveis i accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui
arribar i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a
aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin editar (fulletons,
publicitat, web...).
Quart La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet
a:
- Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de garantir
les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a través de
l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
- Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis que es
desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
- Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
- Instal·lar una unitat de treball telemàtica destinada a la gestió de l’arxiu municipal.
Cinquè L’Ajuntament ............................, es compromet a:
- Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern,
consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver
itinerant de la Diputació de Barcelona, i haurà de seguir el Pla de formació que es
dissenyi des de la Diputació de Barcelona. El nomenament d’aquest responsable haurà
de ser comunicat a l’Oficina de Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes,
comptador a partir de la signatura del conveni, així com també qualsevol altra canvi en la
designació que es pogués produir al llarg de la seva durada.
- A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
- Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats, en
aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
- Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui com
a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la Diputació de
Barcelona.
- Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
- Instal·lar una línia telefònica exclusiva per a la connexió de la unitat de treball telemàtica
que facilitarà la Diputació de Barcelona. En el cas que el servei i dipòsit d’arxiu municipal
es trobi ubicat a la mateixa casa consistorial, la unitat de treball telemàtica s’incorporarà
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a la xarxa. En cas que el servei i dipòsit d’arxiu municipal es trobi ubicat en altres
dependències, i sempre que sigui possible, s’instal·larà la connexió a través d’una línia
ADSL.
- Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions
òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant de
les persones com de la documentació dipositada.
Sisè El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una
vigència d’un any.
Aquest conveni podrà ser renovat automàticament d’any en any, llevat de denúncia
expressa per alguna de les parts signants que haurà de ser manifestada amb una antelació
mínima de tres mesos.
Setè Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de
……………….
Vuitè La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts,
serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Novè Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i
integrada per un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es
reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:
- Acordar els criteris de cooperació.
- Fer i el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Desè El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a
l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del
conveni.
c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
Onzè El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les disposicions següents:
-

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.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques 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 normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.

I perquè així consti, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data que
s’assenyalen.
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Annex I:
Compromisos de la Diputació de Barcelona
- Consultoria i assistència en línia.
- Manteniment anual de l’inventari de la
documentació municipal = 14 hores
anuals. A revisar en funció del
desenvolupament
del
procés
de
manteniment.
- Actualització, si s’escau, de l’organització
documental
(1ª
fase)
realitzada
anteriorment, a raó de 35 hores/any.
- Formació específica al personal de
l’ajuntament (Secretari de l’ajuntament,
Auxiliar Tècnic municipal, etc.).
- Implementació progressiva dels diferents
serveis.
- Edició de la guia del servei d’arxiu (tríptic).
- Creació i manteniment inventari “on-line”.
- Elaboració proposta de Reglament de
l’Arxiu Municipal.

Compromisos de l’Ajuntament
- Adequació del dipòsit i àrea de treball
(i consulta).
- Facilitar
material
d’arxivament
(capses, carpetes, …).
- Facilitar la formació del personal de
l’ajuntament.
- Implementació
progressiva
del
sistema
de
gestió
documental
proposat per la Diputació de
Barcelona.
- Assumpció de les recomanacions
tècniques sobre tractament arxivístic
que proposi la Diputació de Barcelona.
- Aprovació d’un Reglament de l’Arxiu
Municipal.

"

Segon.- Establir que les adhesions al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius
Municipals dels municipis amb tram de població de 0 a 1000 habitants que es
formalitzin a partir d’ara es realitzaran mitjançant la signatura del conveni que s’ha
exposat anteriorment.
47.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió al
Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb
grup de població compresa entre els 1001 i els 5000 habitants amb motiu de la
seva adequació a la Llei 26/2010.- 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:
L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni
Cultural, gestiona i coordina la Xarxa d’Arxius Municipals amb una doble vessant
d’actuació: el Programa de Manteniment, destinat a col·laborar amb els ajuntaments
interessats en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental
municipal efectuada amb anterioritat per l’Oficina de Patrimoni Cultural, i la Central de
Serveis Tècnics, adreçada a aquells municipis que disposin d’Arxiu Municipal integral
al Sistema d’Arxius de Catalunya.
Per acord de Junta de Govern de data 24 de juliol de 2003, la Corporació va aprovar la
minuta de conveni tipus, juntament amb el seu annex, a subscriure entre la Diputació
de Barcelona i tots aquells ajuntaments de la província de Barcelona amb grup de
població compresa entre els 1001 i 5000 habitants que hagin iniciat l’ordenació i
classificació del fons documental municipal i que estiguin interessats en dur a terme un
programa de manteniment del seu fons documental passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
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En data 5 de novembre de 2010 ha entrat en vigor la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta
llei conté una regulació específica en matèria de convenis de col·laboració, establint en
el seu article 110 la forma i els aspectes que han de contenir aquests instruments de
col·laboració.
L’entrada en vigor d’aquesta llei comporta la necessitat d’adaptar als nous preceptes
de dita normativa el model de conveni d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la
seva vessant de Programa de Manteniment per a municipis amb grup de població de
1001 a 5000 habitants. En aquest sentit, les modificacions a introduir en la minuta de
conveni es refereixen als següents extrems:
-

-

-

Fer constar a la part dels antecedents i motivació del conveni la referència
expressa a l’aprovació del ple de l’entitat local o de l’òrgan de govern que
autoritza el conveni.
Incorporar una clàusula que inclogui les previsions dels apartats i) i j) i que es
refereixen a l’establiment d’un òrgan específic, de seguiment i control de les
actuacions previstes pel conveni.
Fer esment de les causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini
de vigència.
Actualitzar el marc normatiu del conveni.

Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho.
Vist el punt 2.1.3) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 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.- Modificar el conveni tipus d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva
modalitat de Programa de Manteniment per a municipis amb grup de població
compresa entre 1001 i 5000 habitants, i que es va aprovar per la Comissió de Govern
en sessió de data 24 de juliol de 2003, amb motiu de la necessitat d’actualització i
adequació del seu contingut als preceptes de la Llei 26/2010 de Règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquest conveni passa a tenir el següent redactat:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador,
President delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
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Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010,
assistit pel secretari delegat, Sr. Jaume Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de
31.03.10).
AJUNTAMENT
DE
.................................,
representat
per
l’Il·lm/a.
Sr/a..
………………………………….., Alcalde/ssa de l’Ajuntament de……………………………,
assistit pel Secretari/ària de l’ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu
programa de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política
d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni documental i arxius municipals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, està desenvolupant
des de 1992 un programa de col·laboració per portar a terme la classificació i
ordenació dels fons documentals dels arxius municipals que ho sol·liciten.

III

Que en data…………………l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a l'objecte d’organitzar el fons
documental municipal.

IV

Que des de 1996, la Taula de Regidors de Cultura en general, i la seva Comissió de
Patrimoni Cultural en concret, ha vingut reflexionant i debaten sobre les millors vies
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província per
tal de fer efectiva l’organització dels arxius municipals.

V

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, vol
accentuar la política d'assessorament i cooperació en matèria de patrimoni
documental i arxius municipals, i per aquesta raó es proposa impulsar i coordinar una
Xarxa d’Arxius Municipals que potenciï les sinergies i permeti la prestació de serveis
directes adreçats als arxius municipals que en formin part.

VI

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvoluparà dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal
efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I d’altra banda, la Central de Serveis
Tècnics amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i
serveis, en matèria d’arxius municipals, adreçada a aquells municipis que disposin
d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.

VII

Que l'Ajuntament de…..…………., tot i no estar integrat al Sistema d’Arxius de
Catalunya, està interessat a garantir el normal desenvolupament del Servei d’Arxiu
Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les
seves funcions.

VIII

Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el
manteniment dels programes de gestió, conservació i difusió del seu patrimoni
documental.
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IX

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011.

X

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ..................... (especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data
...............

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .................... i la Diputació de Barcelona,
decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels següents
PACTES
Primer L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament de
………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per
aquells municipis amb població entre 1.001 i 5.000 habitants, passant a formar part de la
Xarxa d’Arxius Municipals.
Segon Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació i difusió dels
arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i,
formació i reciclatge del personal dels arxius municipals.

la

Tercer La incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels
serveis i accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui
arribar i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a
aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin editar (fulletons,
publicitat, web...).
Quart La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet
a:
- Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de garantir
les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a través de
l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
- Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis que es
desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
- Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
- Instal·lar una unitat de treball telemàtica destinada a la gestió de l’arxiu municipal.
Cinquè L’Ajuntament ............................, es compromet a:
- Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern,
consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver
itinerant de la Diputació de Barcelona, d’ acord amb la dedicació horària establerta a
l’annex I, i que haurà de seguir el Pla de formació que es dissenyi des de la Diputació de
Barcelona. El nomenament d’aquest responsable haurà de ser comunicat a l’Oficina de
Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes, comptadora a partir de la signatura del
conveni, així com també qualsevol altre canvi en la seva designació que es pogués
produir al llarg de la seva durada.
- A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
- Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats, en
aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
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- Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui com
a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la Diputació de
Barcelona.
- Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
- Instal·lar una línia telefònica exclusiva per a la connexió de la unitat de treball telemàtica
que facilitarà la Diputació de Barcelona. En el cas que el servei i dipòsit d’arxiu municipal
es trobi ubicat a la mateixa casa consistorial, la unitat de treball telemàtica s’incorporarà
a la xarxa. En cas que el servei i dipòsit d’arxiu municipal es trobi ubicat en altres
dependències, i sempre que sigui possible, s’instal·larà la connexió a través d’una línia
ADSL.
- Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions
òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant de
les persones com de la documentació dipositada.
Sisè El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una
vigència d’un any.
Aquest conveni podrà ser renovat automàticament d’any en any, llevat de denúncia
expressa per alguna de les parts signants que haurà de ser manifestada amb una antelació
mínima de tres mesos.
Setè Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de ………………
Vuitè La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts,
serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Novè Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i
integrada per un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es
reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:
- Acordar els criteris de cooperació.
- Fer i el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Desè El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a
l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del
conveni.
c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
Onzè El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les disposicions següents:
- 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.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
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- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques 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 normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I perquè així consti, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data que
s’assenyalen.
Annex I
Compromisos de la Diputació de Barcelona
- Consultoria i assistència en línia.
- Manteniment anual de l’inventari de la
documentació municipal = 21 hores
anuals. A revisar en funció del
desenvolupament
del
procés
de
manteniment.
- Actualització,
si
s’escau,
de
l’organització documental (1ª fase)
realitzada anteriorment, a raó de 87
hores/1r any.
- Formació específica del personal
administratiu de l’ajuntament.
- Implementació
progressiva
dels
diferents serveis.
- Edició de la guia del servei d’arxiu
(tríptic).
- Manteniment inventari “on-line”.
- Elaboració proposta de Reglament de
l’Arxiu Municipal.

Compromisos de l’Ajuntament
- Manteniment anual: dedicació parcial
de l’Auxiliar Tècnic municipal (49
hores/any, com a mínim).
- Actualització,
s
s’escau,
de
l’organització documental (1ª fase)
realitzada anteriorment, a raó de 203
hores/1r any, per part de l’Auxiliar
Tècnic municipal.
- Adequació del dipòsit, àrea de treball i
àrea de consulta a l’Ajuntament. En
cas d’existir un equipament cultural es
podrà ubicar el dipòsit i la consulta de
la documentació semiactiva/inactiva en
aquest espai.
- Posta en marxa d’un servei de
consulta al públic.
- Facilitar el material d’arxivament
(capses, carpetes, .....).
- Facilitar la formació del personal
administratiu de l’ajuntament.
- Implementació progressiva del sistema
de gestió documental proposat per la
Diputació de Barcelona.
- Assumpció del res recomanacions
tècniques sobre tractament arxivístic
que proposi la Diputació de Barcelona.
- Aprovació d’un Reglament de l’Arxiu
Municipal.

“

Segon.- Establir que les adhesions al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius
Municipals dels municipis amb tram de població de 1001 a 5000 habitants que es
formalitzin a partir d’ara es realitzaran mitjançant la signatura del conveni que s’ha
exposat anteriorment.
48.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni d’adhesió del
Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals per municipis amb
grup de població compresa entre els 5001 i els 10000 habitants amb motiu de la
seva adequació a la Llei 26/2010.- 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:
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L’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni
Cultural, gestiona i coordina la Xarxa d’Arxius Municipals amb una doble vessant
d’actuació: el Programa de Manteniment, destinat a col·laborar amb els ajuntaments
interessats en donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental
municipal efectuada amb anterioritat per l’Oficina de Patrimoni Cultural, i la Central de
Serveis Tècnics, adreçada a aquells municipis que disposin d’Arxiu Municipal integral
al Sistema d’Arxius de Catalunya.
Per acord de Junta de Govern de data 24 de juliol de 2003, la Corporació va aprovar la
minuta de conveni tipus, juntament amb el seu annex, a subscriure entre la Diputació
de Barcelona i tots aquells ajuntaments de la província de Barcelona amb grup de
població compresa entre els 5.001 i 10.000 habitants que hagin iniciat l’ordenació i
classificació del fons documental municipal i que estiguin interessats en dur a terme un
programa de manteniment del seu fons documental passant a formar part de la Xarxa
d’Arxius Municipals.
En data 5 de novembre de 2010 ha entrat en vigor la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta
llei conté una regulació específica en matèria de convenis de col·laboració, establint en
el seu article 110 la forma i els aspectes que han de contenir aquests instruments de
col·laboració.
L’entrada en vigor d’aquesta llei comporta la necessitat d’adaptar als nous preceptes
de dita normativa el model de conveni d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la
seva vessant de Programa de Manteniment per a municipis amb grup de població de
5.001 a 10.000 habitants. En aquest sentit, les modificacions a introduir en la minuta
de conveni es refereixen als següents extrems:
- Fer constar a la part dels antecedents i motivació del conveni la referència
expressa a l’aprovació del ple de l’entitat local o de l’òrgan de govern que
autoritza el conveni.
- Incorporar una clàusula que inclogui les previsions dels apartats i) i j) i que es
refereixen a l’establiment d’un òrgan específic, de seguiment i control de les
actuacions previstes pel conveni.
- Fer esment de les causes i formes d’extinció diferents de l’expiració del termini
de vigència.
- Actualitzar el marc normatiu del conveni.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho.
Vist el punt 2.1.3) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 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.- Modificar el conveni tipus d’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals, en la seva
modalitat de Programa de Manteniment per a municipis amb grup de població
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compresa entre 5.001 i 10.000 habitants, i que es va aprovar per la Comissió de
Govern en sessió de data 24 de juliol de 2003, amb motiu de la necessitat
d’actualització i adequació del seu contingut als preceptes de la Llei 26/2010 de Règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Aquest conveni passa a tenir el següent redactat:
“CONVENI
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador,
President delegat de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la
Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010,
assistit pel secretari delegat, Sr. Jaume Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de
31.03.10).
AJUNTAMENT
DE
.................................,
representat
per
l’Il·lm/a.
Sr/a..
………………………………….., Alcalde/ssa de l’Ajuntament de……………………………,
assistit pel Secretari/ària de l’ajuntament.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte
MANIFESTEN
I

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, dins el seu
programa de suport al patrimoni cultural dels municipis manté una política
d’assessorament i cooperació en matèria de patrimoni documental i arxius municipals.

II

Que l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, està desenvolupant
des de 1992 un programa de col·laboració per portar a terme la classificació i
ordenació dels fons documentals dels arxius municipals que ho sol·liciten.

III

Que en data………………… l’Ajuntament …………………. va signar un conveni de
col·laboració amb la Diputació de Barcelona, a l'objecte d’organitzar el fons
documental municipal.

IV

Que des de 1996, la Taula de Regidors de Cultura en general, i la seva Comissió de
Patrimoni Cultural en concret, ha vingut reflexionant i debaten sobre les millors vies
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província per
tal de fer efectiva l’organització dels arxius municipals.

V

Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Patrimoni Cultural, vol
accentuar la política d'assessorament i cooperació en matèria de patrimoni
documental i arxius municipals, i per aquesta raó es proposa impulsar i coordinar una
Xarxa d’Arxius Municipals que potenciï les sinergies i permeti la prestació de serveis
directes adreçats als arxius municipals que en formin part.

VI

Aquesta Xarxa d’Arxius Municipals desenvoluparà dues línies d’acció. D’una banda, el
Programa de Manteniment destinat a col·laborar amb els ajuntaments interessats en
donar continuïtat a la primera fase d’organització del fons documental municipal

126/153

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

efectuada per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I d’altra banda, la Central de Serveis
Tècnics amb l’objectiu d’impulsar i coordinar la compartició i potenciació de recursos i
serveis, en matèria d’arxius municipals, adreçada a aquells municipis que disposin
d’Arxiu Municipal i que aquest pertanyi al Sistema d’Arxius de Catalunya.
VII

Que l'Ajuntament de…..…………., tot i no estar integrat al Sistema d’Arxius de
Catalunya, està interessat a garantir el normal desenvolupament del Servei d’Arxiu
Municipal dotant-lo dels recursos i serveis necessaris per a l’acompliment de les
seves funcions.

VIII

Que l'Ajuntament de…..…………. està interessat a adherir-se a la Xarxa d’Arxius
Municipals, i treballar conjuntament amb els altres membres, per tal de garantir el
manteniment dels programes de gestió, conservació i difusió del seu patrimoni
documental.

IX

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011.

X

Que la minuta de conveni ha estat aprovada per acord de ..................... (especificar
òrgan d’aprovació) de l’Ajuntament de ..................... en la seva sessió de data
...............

En conseqüència posats d'acord, l'Ajuntament de .................. i la Diputació de Barcelona,
decideixen establir un conveni de col·laboració que articulen a tenor dels següents
PACTES
Primer L'objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració amb l’Ajuntament de
………………………… per tal de desenvolupar el programa de manteniment dissenyat per
aquells municipis amb població entre 5.001 i 10.000 habitants, passant a formar part de la
Xarxa d’Arxius Municipals.
Segon Aquesta Xarxa té per objectiu oferir la prestació de serveis directes i cercar fórmules
operatives de cooperació supramunicipal en matèria de gestió, conservació i difusió dels
arxius municipals.
També té per finalitat, potenciar l'intercanvi d'experiències i coneixements tècnics i,
formació i reciclatge del personal dels arxius municipals.

la

Tercer La incorporació a la Xarxa d’Arxius Municipals dóna dret a participar i gaudir dels
serveis i accions que aquesta dugui endavant, segons els acords específics a que es pugui
arribar i en funció del calendari establert per l’Oficina de Patrimoni Cultural. I en concret a
aparèixer en tots els materials de difusió i promoció genèrics que es puguin editar (fulletons,
publicitat, web...).
Quart La Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa d’Arxius Municipals, es compromet
a:
- Donar el suport tècnic i organitzatiu a l’Ajuntament.……....……………., per tal de garantir
les tasques d’actualització i manteniment del fons documental municipal, a través de
l’arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona.
- Facilitar la participació de l’Ajuntament..................... en totes les accions i serveis que es
desenvolupin a través de la Xarxa d’Arxius Municipals.
- Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
- Instal·lar una unitat de treball telemàtica destinada a la gestió de l’arxiu municipal.
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Cinquè L’Ajuntament ............................, es compromet a:
- Nomenar un responsable que serà l’encarregat de la gestió, control, préstec intern,
consulta interna i externa del fons documental municipal i l’interlocutor amb l’arxiver
itinerant de la Diputació de Barcelona, d’ acord amb la dedicació horària establerta a
l’annex I, i que haurà de seguir el Pla de formació que es dissenyi des de la Diputació de
Barcelona. El nomenament d’aquest responsable haurà de ser comunicat a l’Oficina de
Patrimoni Cultural en un termini màxim d’un mes, comptadora a partir de la signatura del
conveni, així com també qualsevol altre canvi en la seva designació que es pogués
produir al llarg de la seva durada.
- A seguir i respectar les indicacions tècniques que proposi la Diputació de Barcelona.
- Col·laborar amb la Xarxa d’Arxius Municipals, i en la mesura de les seves possibilitats, en
aquelles activitats que aquesta ho sol·liciti.
- Incorporar el logotip de la Xarxa d’Arxius Municipals en tot el material de difusió i/o
activitats que responguin al programa conjunt.
- Ubicar, en la zona d’accés a l’equipament i de forma visible, un rètol que l’identifiqui com
a arxiu adherit a la Xarxa d’Arxius Municipals, i que serà subministrat per la Diputació de
Barcelona.
- Respectar i acomplir els compromisos que consten a l’Annex I.
- Instal·lar una línia telefònica exclusiva per a la connexió de la unitat de treball telemàtica
que facilitarà la Diputació de Barcelona. En el cas que el servei i dipòsit d’arxiu municipal
es trobi ubicat a la mateixa casa consistorial, la unitat de treball telemàtica s’incorporarà
a la xarxa. En cas que el servei i dipòsit d’arxiu municipal es trobi ubicat en altres
dependències, i sempre que sigui possible, s’instal·larà la connexió a través d’una línia
ADSL.
- Garantir des de l’inici de l’actualització i manteniment i en tot moment, les condicions
òptimes d’higiene, salubritat i conservació, amb unes instal·lacions adequades, tant de
les persones com de la documentació dipositada.
Sisè El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una
vigència d’un any.
Aquest conveni podrà ser renovat automàticament d’any en any, llevat de denúncia
expressa per alguna de les parts signants que haurà de ser manifestada amb una antelació
mínima de tres mesos.
Setè Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se, requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament de
……………….
Vuitè La naturalesa d’aquest conveni és l’administrativa, i en supòsit de litigi entre les parts,
serà coneixedora la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Novè Es crearà una Comissió de Seguiment del present conveni, de caràcter paritari i
integrada per un representant de cada una de les institucions signants. Aquesta comissió es
reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi i tindrà per funcions:
- Acordar els criteris de cooperació.
- Fer i el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les
especificacions necessàries per al seu correcte desenvolupament.
Desè El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per resolució. La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a
l’altra part amb un mínim de tres mesos d’antelació respecte a la data d’expiració del
conveni.
c) Per mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
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d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
e) Per impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
f) Per a qualsevol altra causa admissible en Dret.
Onzè El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les disposicions següents:
- 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.
- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques 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 normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni.
I perquè així consti, signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte, al lloc i data que
s’assenyalen.
Annex I:
Compromisos de la Diputació de Barcelona
- Consultoria i assistència en línia.
- Manteniment anual de l’inventari de la
documentació municipal = 40 hores anuals.
A revisar en funció del desenvolupament
del procés de manteniment.
- Actualització, si s’escau, de l’organització
documental
(1ª
fase)
realitzada
anteriorment, a raó de 143 hores/1r any.
- Formació
específica
del
personal
administratiu de l’ajuntament.
- Implementació progressiva dels diferents
serveis.
- Edició guia del servei d’arxiu (tríptic).
- Manteniment inventari “on-line”.
- Elaboració proposta de Reglament de
l’Arxiu Municipal.

Compromisos de l’Ajuntament
- Manteniment anual: Dedicació parcial
de l’Auxiliar Tècnic municipal (93
hores/any).
- Actualització,
si
s’escau,
de
l’organització documental (1ª fase)
realitzada anteriorment, a raó de 335
hores/1r any, per part de l’Auxiliar
Tècnic municipal.
- Adequació dipòsit i àrea de treball de
l’Arxiu administratiu en el propi
ajuntament.
- Adequació i instal·lació, sempre que
sigui possible, de la documentació
semiactiva i/o inactiva a la Biblioteca
Pública del municipi.
- Garantir la consulta pública de la
documentació històrica amb la fixació,
si s'escau, d’un horari d’obertura
pública.
- Facilitar el material d’arxivament
(capses, carpetes, …).
- Facilitar la formació del personal
administratiu de l’ajuntament.
- Implementació progressiva del sistema
de gestió documental proposat per la
Diputació de Barcelona.
- Assumpció de les recomanacions
tècniques sobre el tractament arxivístic
que proposi la Diputació de Barcelona.
- Aprovació d’un Reglament de l’Arxiu
Municipal.
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Segon.- Establir que les adhesions al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius
Municipals dels municipis amb tram de població de 5001 a 10000 habitants que es
formalitzin a partir d’ara es realitzaran mitjançant la signatura del conveni que s’ha
exposat anteriorment.
Oficina de Difusió Artística
49.- Dictamen que proposa aprovar l’actualització de la minuta del conveni tipus
a signar entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que organitzin
campanyes de teatre, música i dansa adreçat a l’alumnat d’educació infantil,
primària i secundària dels municipis de la província de Barcelona on no
s’organitza directament per Diputació de Barcelona el programa “Anem al
Teatre”, motivat per l’entrada en vigor de la llei 26/2010, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.- 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 les Àrees de Cultura i Educació, va elaborar
un Programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves que cerca:
sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques, plàstiques,
musicals, etc.; formar espectadors i crear nous públics del teatre, la música i la dansa;
donar suport a les polítiques educatives i culturals municipals; i contribuir a l’equilibri
del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població infantil i juvenil.
En aquest sentit, les Àrees de Cultura i Educació organitzen directament el programa
“Anem al Teatre” a les comarques de l’Anoia, Alt Penedès, Bages, Berguedà, Garraf,
Maresme i Osona, a través de la contractació d’empreses de gestió del programa. No
obstant, diferents ajuntaments de la província de Barcelona organitzen, directament
ells i des de fa temps, programes i activitats culturals relacionades amb les arts
escèniques i musicals, alguns dels quals específicament són adreçats a la població
escolar; el seu objectiu principal és el de potenciar la cultura i l’art entre la població
infantil i juvenil, a través del marc educatiu.
La Diputació de Barcelona té interès en un major desplegament del programa, i es
contempla la possibilitat d’establir acords amb aquells agents socials i territorials, que
organitzin programes similars en el cas que hi hagi coincidència d’objectius, criteris i
metodologia entre el Programa promogut per la Diputació de Barcelona i les
Campanyes escolars realitzades pels ajuntaments.
Atès que per Acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11 de
juny de 2009 (registre d’acords 512/09) es va aprovar la minuta del conveni tipus a
signar entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments que organitzin campanyes de
teatre, musica i dansa adreçat a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària
dels municipis de la província de Barcelona on no s’organitza directament per
Diputació de Barcelona el programa “Anem al Teatre” per tal d’establir les condicions
tècniques i econòmiques que se’n deriven de la seva organització.
Atès que per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura de data 13 de desembre
de 2010 (registre de resolucions 12833/2010) es va aprovar la formalització de quatre
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convenis específics nous en el marc del programa escolar de teatre, música i dansa
per al curs 2010-2011, concretament amb l’Ajuntament de Campins, El Papiol, el
Patronat Municipal de Serveis Atenció a les persones de Martorell i el Patronat
Municipal de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Atès l’entrada en vigor de la llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que és aplicable
directament als ens locals, especialment en els seus articles 108 i següents és
necessari modificar el conveni tipus aprovat per acord de Junta de Govern en els
següents aspectes: incorporació de la capacitat jurídica i competència amb què actua
cada part, referència expressa a l’aprovació per part de l’òrgan de govern que autoritza
el conveni, el finançament del conveni amb indicació de les aplicacions
pressupostàries, la inclusió al pacte dotzè del conveni de la llei 26/2010 com a Règim
jurídic instrumental, la inclusió d’una clàusula sobre controvèrsies pel que fa a la
interpretació del conveni i la competència de la jurisdicció contencioso-administrativa,
la inclusió d’un pacte nou per a la creació d’una comissió de control i seguiment i,
finalment, l’actualització de la determinació del curs escolar.
Vist el punt 2.1.3 apartat b) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada de l’Àrea de Cultura, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’actualització de la minuta del conveni tipus a signar entre la
Diputació de Barcelona i els ajuntaments que organitzin campanyes de teatre, música i
dansa adreçat a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària dels municipis de la
província de Barcelona on no s’organitza directament per Diputació de Barcelona el
programa “Anem al Teatre”, motivat per l’entrada en vigor de la llei 26/2010, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el text literal de
la qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE....................., I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU A LA REALITZACIÓ D’UN PROGRAMA
ESCOLAR DE TEATRE, MÚSICA I DANSA AL MUNICIPI DE ..........
CURS 2010-2011
I.

ENTITATS QUE INTERVENEN

L’AJUNTAMENT DE.................................., representat per la Il·lm./Il·lma. Sr./Sra ..............
...................... de l‘Ajuntament de ....................., degudament autoritzat per aquest acte per
acord/resolució...........................,
assistit
pel
Secretari/a
de
la
corporació,
Sr/Sra..................................
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea de Cultura de
la Diputació de Barcelona, Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador i la Il·lma. Sra. Carme
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García Suárez, presidenta delegada de l’Àrea d’Educació, i facultats d’acord amb la Refosa
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, dictada en execució del Decret de Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de
juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149 de data 23 de juny de 2010, assistit pel
secretari delegat, Sr. Jaume Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel Decret de
la Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010, publicat al BOPB núm. 77 de
data 31 de març de 2010.
II.

ANTECEDENTS

Primer.- La Diputació de Barcelona, a través de les Àrees de Cultura i Educació, ha elaborat
un Programa de promoció, difusió i formació de les arts per a infants i joves que cerca:
- Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
- Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques, plàstiques, musicals,
etc.
- Formar espectadors i crear nous públics del teatre, la música i la dansa
- Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població
infantil i juvenil.
Segon.- Les Àrees de Cultura i Educació s’han plantejat desplegar aquest Programa per
fases successives.
Tercer.- L’Ajuntament de ......des de fa uns anys ofereix a l’alumnat del seu municipi, un
Programa de teatre, música i dansa a les escoles, amb l’objectiu principal de potenciar la
cultura i l’art entre la població infantil i juvenil, a través del marc educatiu.
Quart.- Donada la coincidència d’objectius, criteris i metodologia entre el Programa Anem al
teatre promogut per la Diputació de Barcelona i, el Programa escolar que ofereix
l’Ajuntament de ......, i vist que la Diputació contempla en el seu desplegament la possibilitat
d’establir acords amb ajuntaments i agents socials i territorials que duguin a terme projectes
similars.
Cinquè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per ......................de la Diputació de
Barcelona de data ......................
Sisè.- Que la minuta de conveni va ser aprovada per ................................ de l’Ajuntament
de .................de data...........................
Per tot això, totes dues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni de col·laboració, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest document és establir un marc de cooperació entre les àrees de
Cultura i Educació de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de ........................... per a la
realització d’un programa, en horari escolar, de teatre, música i dansa adreçat a l’alumnat
d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat del municipi de ..........................
Segon.- El desenvolupament d’aquest programa es regirà pels criteris pedagògics i
organitzatius següents:
- S’adreça a tot l’alumnat entre 3 i 18 anys dels centres docents del municipi respectiu. Per
tant, les escoles bressol resten excloses.
- Tindrà lloc entre el mes de setembre i el mes de juny del curs escolar corresponent.
- Consta d'una sèrie d’activitats d'arts escèniques i musicals estructurades per cicles
educatius i sectors artístics que es duen a terme en horari escolar. Per tant, les sessions
de cinema resten excloses.
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- Per garantir la inclusió d’espectacles de rigorosa qualitat, nivell professional i idoneïtat,
segons els diferents nivells educatius, la relació definitiva d'espectacles i concerts que
configuraran la programació haurà de comptar amb el vist-i-plau de la Diputació de
Barcelona i una Comissió Assessora. Aquesta Comissió és un òrgan de caràcter
consultiu integrat per experts en espectacles de teatre, música i dansa destinats a la
població infantil i juvenil.
- Les sessions es realitzen als diferents equipaments escènics (o altres espais que es
determinin per la seva qualitat i dimensions mínimes d’escenari i aforament), del municipi
o entorn més proper, preferentment de titularitat municipal, que tinguin les condicions
necessàries per a l’acolliment dels espectacles o concerts corresponents.
S’estableix un nombre màxim d’alumnes per representació (Educació infantil: 200;
primària, secundària i batxillerat: 350) per tal que l’espectacle es pugui gaudir en
condicions òptimes. En cas que sigui necessari modificar aquests límits, caldrà justificarho convenientment.
Tercer.- La gestió global del programa, que inclou tots els aspectes organitzatius, contractuals,
tècnics i logístics corresponents, l’haurà de fer l’Ajuntament directament o, a través d’una
empresa o entitat de gestió escollida pel mateix Ajuntament. Aquesta entitat haurà de complir
tots els criteris pedagògics i organitzatius establerts en el pacte segon.
Quart.- Els alumnes podran participar en un màxim de 3 activitats per curs escolar.
Cinquè.- El capítol de despeses que contempla el present conveni comprèn els conceptes
següents:
• catxets de les companyies d’espectacles (amb un preu unitari màxim de 6,50 € per
alumne)
• recursos tècnics (amb un preu unitari màxim de 0,75 € per alumne)
• difusió del programa (amb un preu unitari màxim de 0,40 € per alumne)
• despesa del transport interurbà (amb un preu unitari màxim de 5,55 € per alumne)
• lloguers dels teatres privats (amb un preu màxim de 650 € per dia).
• lloguers dels teatres municipals (a raó de 350 € per dia, calculant la part proporcional
segons el nombre d’alumnes; aquest import només es computarà quan l’alumnat
assisteixi a un teatre que no sigui el del seu municipi).
• gestió del programa (la coordinació del programa, l’assistència tècnica del programa, la
realització de la memòria, etc.), a un preu unitari màxim de 2,10 € per alumne.
El pagament de l’import corresponent als drets d’autor (SGAE) queda sota responsabilitat de
l’Ajuntament o de l’entitat gestora del programa i no es contempla en el present conveni.
Per al càlcul de les despeses es faran servir les dades que facilitaran els ajuntaments, però
s’utilitzaran aquests preus com a màxims. En el cas que els ajuntaments no facilitin el
desglossament de les despeses en preus unitaris s’establirà el següent preu unitari total per
alumne: 7,70 €.
( *Aquests preus s’estableixen per al curs escolar 2010-2011, en cas de pròrroga podran ser
modificats).
El capítol d’ingressos el constitueix:
• L’entrada dels alumnes. L’alumnat podrà assistir a un màxim de 3 activitats durant el
curs escolar. Els alumnes, amb la seva entrada hauran de cobrir com a mínim el ......... %
del cost del programa.
• L’aportació de l’Administració local (Diputació de Barcelona i Ajuntament), que
assumeixen el dèficit del programa (la quantitat que resulta de la diferència entre el
cost total del programa i els ingressos dels alumnes).
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Sisè.- L’Ajuntament de ................................................... es compromet a:
a) Fer-se càrrec del cost de l’activitat que no queda cobert amb els ingressos dels alumnes
i l’aportació de la Diputació de Barcelona, aportació econòmica a càrrec de l’aplicació
pressupostària ..............................
b) Contribuir a la promoció del programa als centres docents.
c) Col·laborar en totes aquelles campanyes de publicitat i difusió que es portin a terme en
relació a l’activitat objecte del present conveni.
d) Incorporar a tots els materials de difusió del programa el logotip de la Diputació de
Barcelona.
e) Posar a disposició els equipaments escènics (els ajuntaments que en disposin) i el
corresponent equip tècnic i garantir que els espectacles s’ofereixin amb les millors
condicions.
Setè.- La Diputació de Barcelona, per la seva banda, es compromet a:
a) Mantenir la col·laboració necessària amb l’Ajuntament per a dur a terme l’activitat
adientment.
b) Realitzar el seguiment del programa i vetllar perquè l’Ajuntament acompleixi (o faci
acomplir a l’empresa o entitat gestora) les funcions que es contemplen en el present
conveni.
c) Fer-se càrrec fins a un màxim del 50 % del dèficit del programa, segons el capítol
d’ingressos i
despeses exposat al punt cinquè a càrrec de l’aplicació
pressupostària............................
En cap cas aquest finançament superarà el ..........% del pressupost total del programa.
Criteris de finançament de les programacions escolars.
En els municipis sense transport, l’alumnat amb la seva entrada haurà de cobrir com a
mínim el 50% del cost del programa. Als municipis amb necessitat de transport interurbà
aquest percentatge podrà ser reduït fins al 30%, en funció del cost del transport.
Barems
- El 25 % del pressupost total del programa als municipis que no requereixin transport
interurbà.
Alumnat 50%
Diputació 25%
Ajuntament 25%
- 35% del pressupost total del programa als municipis que requereixin transport interurbà.
Alumnat 30%
Diputació 35%
Ajuntament 35%
- El 5% del pressupost total del programa als municipis on l’entrada de l’alumnat és gratuïta.
d) La Diputació estableix una aportació màxima com a suport al Programa escolar
d’aquest municipi de .............................................. euros (.....................€). Aquesta
aportació podrà ser modificada en cas de pròrroga del contracte en funció de les
previsions d’alumnes i els imports base del càlcul de les despeses del programa.
Vuitè.- La Diputació de Barcelona realitzarà un avançament del pagament de la subvenció
atorgada per un import del 50% previst, en el moment de la signatura del conveni. Per tal
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de poder fer efectiva la part restant de l’aportació, l’Ajuntament, tant en el cas de portar
directament la gestió del programa com en el cas que ho faci a través d’una empresa o
entitat de gestió, haurà de presentar un certificat del secretari amb una relació d’obligacions
reconegudes de l’activitat objecte de conveni d’acord amb el CERTIFICAT DE
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES que s’adjunta
al present conveni.
El termini per justificar el conveni serà el 31 d’octubre de l’any de finalització de l’activitat
(per al curs escolar 2010/2011, el 31 d’octubre de 2011).
Novè.- La Diputació de Barcelona es reserva la possibilitat de comprovar directament
l’execució de l’activitat subvencionada, ja sigui directament o bé a través d’empreses
contractades a l’efecte. L’Ajuntament haurà de tenir a la seva disposició els comprovants de
tots els ingressos i despeses del programa i la Diputació de Barcelona podrà demanar
aquesta informació per a la seva comprovació posterior.
Desè.- Per a resoldre qualsevol incidència i facilitar el desenvolupament d’aquest conveni es
crearà una comissió de control i seguiment formada per un membre de cada institució.
Aquesta Comissió es reunirà sempre que ho requereixi qualsevol dels seus membres.
Onzè.- Aquest conveni tindrà vigència durant el curs escolar 2010-2011 amb la possibilitat de
pròrroga expressa per un període de un curs escolar més.
Dotzè - Aquest conveni quedarà sense efecte per:
. Acompliment del termini pactat.
. Causa de força major.
. Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni.
. Per incompliment manifest d'alguna de les parts signants.
. Per qualsevol de les causes establertes per la llei.
Tretzè.- Règim jurídic instrumental.
1. Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local LRBRL), i l’article 92 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 (LMC).
2. Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració
i cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través de convenis
interadministratius.
3. Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya (ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega el
règim jurídic dels convenis interadministratius que poden subscriure els ens locals.
4. Art 108 i següents de la llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya,
Catorzè.- Resolució de conflictes
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que hi
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa.
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i data que s’assenyalen.”
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Entitat

NIF

Actuació subvencionada
Àrea/Servei/Oficina concedent

Codi de la convocatòria

Pressupost total de l’activitat

Subvenció concedida

Import justificat

, com a secretari/ària / interventor/a de l’ens, en relació amb l’actuació referida més amunt
CERTIFICO:
1. Que l’ens local ha reconegut les obligacions recollides en la relació de despeses que consta a continuació, les quals han estat destinades en el percentatge imputat a
l’actuació subvencionada, la qual ha tingut un cost total de
euros.
2. Que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació, juntament amb altres fonts de finançament, no supera el cost total de l’actuació subvencionada.
3. Que aquest ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els documents justificatius originals de les despeses relacionades, i seran conservats
per un període no inferior a 6 anys.
Data
Núm.
Creditor/a
Data
Import*
NIF
Concepte
Import*
% imputat
factura /
d’ordre
treballador/a
pagament
imputat
nòmina

Total / suma i segueix

Només es podrà incloure l’IVA que no sigui recuperable o compensable per l’ens

Als efectes previstos en l’article 34.5 de la Llei 38/2003, general de subvencions, DECLARO sota la meva responsabilitat, que l’ens local està al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.”
,
Mod.Just_AAPP_09

*

El/La secretari/ària / interventor/a

de

de 20

.

(Segell de l’ens local)
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Segon.- Prorrogar el termini fins el 30 de febrer de 2011 per formalitzar amb
l’Ajuntament de Campins, El Papiol, el Patronat Municipal de Serveis Atenció a les
persones de l’Ajuntament de Martorell i el Patronat Municipal de l’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires, el conveni específic on quedi reflectit l’import de l’aportació.
Tercer.- Facultar al president delegat de l’Àrea de Cultura i a la presidenta delegada
de l’Àrea d’Educació per a la signatura dels convenis i de qualsevol altre document
necessari per a l’efectivitat i execució dels acords precedents.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
50.- Dictamen que proposa aprovar les bases i convocatòria del 4t. Concurs de
Fotografia Digital de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona,
amb motiu de la celebració del Dia Europeu dels Parcs 2011, per un import de
tres mil (3.000) €.- 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:
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, 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.
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.
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 la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea d’Espais Naturals, té
encomanada la gestió dels parcs del Castell de Montesquiu, del Montseny, de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, del Montnegre i el Corredor, del Garraf, d’Olèrdola, de la
Serralada de Marina, de la Serralada Litoral, Serralada de Collserola, Agrari del Baix
Llobregat, del Foix, parc fluvial del Besòs i l’Espai Natural de Guilleries-Savassona.
Atès que per tal de recordar les declaracions dels primers parcs europeus, que van
tenir lloc el dia 24 de maig de 1909, i difondre els seus valors entre la ciutadania, la
Federació de Parcs Nacionals i Naturals d’Europa, EUROPARC, va declarar el 24 de
maig Dia Europeu dels Parcs.
Atès que per a celebrar aquest Dia Europeu s’organitzen tot un seguit d’actes i
activitats i que dins dels actes d’enguany s’ha previst convocar el Quart Concurs de
Fotografia de la Xarxa de Parcs Naturals, amb l’objectiu de potenciar la participació
dels usuaris dels parcs en la cerca dels valors naturals, paisatgístics i culturals de la
Xarxa.
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Vist que l’import que es destinarà a aquesta convocatòria és de tres mil (3.000) € amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria: G/A1000/173A0/48100 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 en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
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 2.1.6 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 del registre de resolucions, de data 16 de juny de 2010, i
publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010.
Per tot això, el coordinador sotasignant proposa al president delegat de l’Àrea d’Espais
Naturals, que elevi a la Junta de Govern l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases dels Premis del 4t. Concurs de fotografia digital de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona amb motiu de la celebració del
Dia Europeu dels Parcs 2011, el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES DELS PREMIS DEL QUART CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL DE LA
XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB MOTIU DE
LA CELEBRACIÓ DEL DIA EUROPEU DELS PARCS 2011. Convocatòria
201120115120003003.
Presentació
Coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs, la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de
Barcelona ha organitzat el 4t. Concurs de fotografia digital. Aquest concurs va adreçat d’una
manera especial als usuaris i amics dels espais naturals que formen la Xarxa de Parcs
Naturals així com als visitants del parc Fluvial del Besòs. L’objectiu d’aquest concurs és
promoure els valors de la conservació i el desenvolupament sostenible dels espais naturals
així com gaudir de les vivències i els moments que els visitants hagin capturat amb les
seves cameres fotogràfiques.
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Bases reguladores
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió dels Premis del 4t. Concurs de fotografia
digital de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.
2. Modalitats
Els premis s’estableixen en tres modalitats amb els temes següents:
La fauna de la Xarxa Parcs Naturals. Imatges de les diverses espècies d'animals que
habiten als parcs. Totes les imatges han de ser d’animals en llibertat i d’espècies
autòctones.
La flora, els ecosistemes. Imatges d’espècies de flora o de temàtica més oberta i àmplia
que reflecteixen diferents ecosistemes.
El paisatge, l’empremta de l’home i el patrimoni construït a la Xarxa de Parcs
Naturals. Imatges que reflecteixen els paisatges de diferents indrets de la Xarxa de Parcs
Naturals així com l’empremta de l’home, el patrimoni construït, els equipaments, l'ús social,
l'activitat agrícola, forestal i econòmica i altres expressions de la presència humana dels
parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.
3. Participació i presentació
Pot participar en aquest concurs qualsevol persona excepte les treballadores i els
treballadors o personal vinculat administrativament a l’Àrea d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Les fotografies s'han de realitzar dins de l'àmbit territorial dels parcs que formen la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural
de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l'Obac, Parc del Montnegre i el Corredor, Parc de la Serralada de Marina, Parc de la
Serralada Litoral, Parc Natural de la Serralada de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat,
Parc del Garraf, Parc d'Olèrdola i Parc del Foix. També es podran presentar fotografies del
Parc Fluvial del Besòs.
Per participar en els Premis els candidats hauran de presentar els seus treballs abans del
dia 30 de juny de 2011.
Les fotografies s'han de trametre en format digital, sense cap marca d’aigua ni cap
identificació, com a mínim amb una resolució de 300 ppp (pícsels/polsada), a una amplada i
alçada mínimes de 800 x 600 pícsels, respectivament, i un pes màxim de 5 MB a l'adreça
electrònica xarxaparcs@diba.cat, i hi haurà de constar el títol de la fotografia, el lloc on
s'ha realitzat, el nom del concursant i el seu número de DNI i adreça postal, modalitat a què
concorre, i un telèfon de contacte. En cas d'enviar 3 fotos de 5 MB cada una, s'hauran
d'enviar en correus electrònics per separat.
El màxim de fotografies admeses per autor serà de tres, comptant totes les modalitats.
Les fotografies hauran de ser inèdites, és a dir, no hauran estat mai premiades ni
presentades en cap altre concurs.
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Els guanyadors i guardonats seran avisats oportunament abans del lliurament dels premis
mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica.
Les fotografies presentades seran publicades en una galeria d’imatges dins una pàgina web
del portal web de la Xarxa de Parcs Naturals i les guanyadores podran publicar-se als
catàlegs i cartells de promoció del concurs de fotografia digital o als mitjans que ho
sol.liciten amb l’objectiu de donar notícia del concurs o de promoure’l. A totes les fotografies
que es publiquin constarà el nom de l’autor.
Si algun concursant que no sigui premiat no vol que aparegui la seva fotografia a la galeria
d’imatges, cal que ho notifiqui mitjançant correu electrònic a l’adreça: xarxaparcs@diba.cat.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret de realitzar una exposició amb una selecció de
fotografies presentades al concurs, la qual podrà ser itinerant entre els municipis que la
sol·licitin. En aquest cas es notificarà als concursants que hagin presentat les fotografies i es
demanarà el permís per la seva inclusió a l’exposició.
La participació en el concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.
4. Premis
S'estableixen tres guardons per modalitat: 1r, 2n i 3r premi. El nombre màxim de fotografies
premiades o guardonades serà de 9.
Les treballadores i els treballadors o personal vinculat administrativament a l'Àrea d'Espais
Naturals de la Diputació de Barcelona no podran presentar-se al present concurs.
Les dotacions dels premis seran les següents:
Primer premi. Un premi dotat amb 600 € i un lot de llibres.
Segon premi. Un premi dotat amb 300 € i un lot de llibres
Tercer premi. Un premi dotat amb 100 € i un lot de llibres
Els accèssits, en cas de concedir-se estaran dotats amb 100 €
5. Elements de valoració
Els elements generals de valoració que es tindran en compte seran l’originalitat, la qualitat
tècnica i artística de les fotografies. Cal recordar que les activitats fotogràfiques als entorns
naturals estan subjectes al Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats
fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar la fauna salvatge.
6. Composició del jurat
El jurat dels premis estarà format per cinc persones relacionades amb el món de la
fotografia, de la comunicació i de l’Àrea d’Espais Naturals: Pel President delegat de l’Àrea
d’Espais Naturals que actuarà com a president del jurat; Sr. Josep Mayoral Antigas; Pel cap
de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Ramon Espinach i Grau; Pel cap de la Unitat de
Programació Pedagògica, Josep Melero Bellmunt; Pel cap de la Unitat de Suport a la
Informació, Manel Canes Jarque; per un fotògraf professional, S. V. S.
En cas d’absència del President es considerarà oportú delegar la presidència del jurat al
Gerent de Serveis d’Espais Naturals, Jordi Bellapart i Colomer.
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7. Veredicte
El veredicte del jurat es farà públic el dia 22 de juliol de 2011 i la publicitat d'aquest veredicte
es farà mitjançant la revista digital l'Informatiu dels parcs, així com per diversos canals
informatius.
De les sessions dels jurats se'n redactarà acta, que signaran tots els membres i en la qual
es faran constar expressament els veredictes.
Els jurats es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes
bases, especialment la facultat - si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis
desert.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
8. Pagament
El pagament dels premis es tramitarà un cop els premiats aportin les seves dades bancàries
a la Diputació de Barcelona i es realitzarà mitjançant transferència bancària sempre de
conformitat amb la normativa de la Diputació de Barcelona.
9. Recomanacions
Per participar al concurs, us demanem que seguiu especialment les següents
recomanacions:
Cal respectar l'entorn, no es poden realitzar fotografies que posin en perill la flora i la fauna
o puguin molestar o inquietar-la, per aquesta raó no s'admetran fotografies de plantes
arrencades ni de caus i nius amb cries.
L'accés a l'espai natural serà preferentment a peu. Caldrà utilitzar la xarxa de senders dels
parcs.
L'incompliment d'aquestes normes, significarà la desqualificació de les fotos.
10. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà
qualsevol dubte sobre la seva interpretació.
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la llei 38/2003, General de
Subvencions i el seu reglament (Reial Decret 887/2006l).”

Segon.- Aprovar la convocatòria pública d’aquests premis per un import màxim de tres
mil (3.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de tres mil (3.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria G/A1000/ 173A0/48100,
del pressupost de l’exercici 2011.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les Bases 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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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
51.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual 2011 amb l’Associació de
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.- 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:
Vist que al mes de gener de 2001, la Diputació de Barcelona va subscriure amb
l’Associació de Boscos del Bages Nord un conveni de durada 25 anys per l’Execució i
Redacció d’un Pla Marc de Recuperació i Valorització de les àrees cremades durant
l’incendi de l’any 1994.
Vist que l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es desenvoluparà a través de
Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats per les parts afectades.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2011 ha estat redactat per la
Comissió de Treball, constituïda a l’empara de dit conveni, i, atès que per poder ser
operatius els programes anuals han de ser aprovats pels òrgans de govern dels ens i
entitats signants de l’esmentat Programa.
Vist que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per
aquest exercici és de cent nou mil sis-cents (109.600) €.
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible.
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, mitjançant conveni de
col·laboració a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de Barcelona,
i de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord l’informe
justificatiu que s’adjunta.
Vist el punt 2.1.3.c) 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 el Programa Anual 2011 que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord
per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals
del seu àmbit territorial.
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Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa
anual, pel seu import total de cent nou mil sis-cents (109.600) € a favor de l’Associació
de Propietaris Forestals Boscos Boscos del Bages Nord, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/A1001/172A0/48902, pel pressupost 2011 de la Corporació.
Tercer.- Fixar com a data límit d’execució i justificació dels treballs d’aquest Programa
anual el 31 de març de 2012.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del
Bages Nord.
ÀREA DE MEDI AMBIENT
Gerència de Serveis de Medi Ambient
52.- Dictamen que proposa aprovar un conveni marc entre l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona i el CLUSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE CATALUNYA.- 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:
Una línia prioritària de treball en el marc del Pla de Mandat 2008-2011, impulsada des
de l’àrea de Medi Ambient, és la lluita contra el canvi climàtic.
El Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea és un instrument fonamental per disminuir
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la millora de l’eficiència energètica i
la generació d’energies renovables. La Diputació de Barcelona, com a estructura de
suport, promou l’adhesió dels municipis de la província al Pacte, al qual s’han adherit
140 municipis de la província a data d’avui.
Dins de les accions de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la
província per el compliment dels compromisos derivats del Pacte d’Alcaldes hi figura el
Protocol de Col·laboració, formalitzat en data 15 d’abril de 2010, entre la Diputació de
Barcelona i les entitats financeres Caixa de Catalunya, actualment Catalunya Caixa, i
La Caixa, en el marc d’un acord amb el Banc Europeu d’Inversions pel finançament
d’inversions fins a 500 milions d’euros relacionades amb l’eficiència energètica i les
energies renovables.
El Cluster d’eficiència energètica, d’ara endavant CEEC és una associació empresarial
innovadora basada en la col·laboració público-privada, sense afany de lucre, que
mitjançant la col·laboració d’empreses i entitats associades procedents dels àmbits
tecnològics, d’investigació, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té
com a finalitat aconseguir l’objectiu comú d’impulsar l’eficiència energètica.
Amb aquest conveni, la Diputació de Barcelona té voluntat d’impulsar la realització
d’accions de millora de l’eficiència energètica en l’àmbit municipal, i el CEEC pretén
reforçar el sector de l’eficiència energètica i aconseguir una major participació de les
empreses associades en l’impuls i la innovació de l’eficiència energètica a Catalunya.
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Vist el punt 2.1.3 a) de la Refosa 1/2010 sobre l’aprovació de convenis marc o
protocols general, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010
de data 16 de juny de 2010, i publicada el BOPB núm. 149 de 23.06.10
En conseqüència, atesos els motius explicats i la normativa aplicable, el sotasignat,
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la formalització d’un conveni marc entre la Diputació de Barcelona
(Àrea de Medi Ambient) i el CLUSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CATALUNYA
(CEEC), de conformitat amb la minuta que es transcriu a continuació.
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE CLÚSTER D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I.

ENTITATS QUE INTERVENEN.

CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CATALUNYA (CEEC), representat pel Sr.
Albert Cot Sanz, amb domicili professional a XXX, XX, XX, X, XX, i amb el DNI XXXXXXX.
Actua en qualitat de president, càrrec que afirma exercir en l’actualitat i pel qual va ser
nomenat per acord de Junta Directiva del CEEC en sessió celebrada el dia 10 de maig de
2010.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lustríssim President delegat de l’Àrea
de Medi Ambient, Sr. Joan Antoni Baron Espinar, en virtut de les atribucions conferides per
la Refosa 1/2010 de 16 de juny (BOPB 149, del 23.06.2010), assistit per la Secretària
delegada, Sra. Maria José Palacio Buisan, en virtut de les facultats conferides pel Decret de
la Presidència de la Corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, del 31 de març de
2010).
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que el CEEC és una associació empresarial innovadora basada en la col·laboració
público-privada, sense afany de lucre, que mitjançant la col·laboració d’empreses i
entitats associades procedents dels àmbits tecnològics, d’investigació, institucional,
regulador, industrial, informatiu i de negoci, té com a finalitat aconseguir l’objectiu
comú d’impulsar l’eficiència energètica.

II.

Que actualment el CEEC compta amb més de 70 associats, entre empreses i
organismes, que treballen en l’àmbit de l’eficiència energètica, i concretament la junta
directiva està formada per les següents empreses: Circutor, Cofely, Comsa Emte,
Istem, Copcisa, Fundació b_TEC, ICAEN, IREC,Gas Natural, Kromschroeder, Pgi
Engineering, Salicrú, Schneider Electric, Siemens i Soler&Palau.

III.

Que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el
progrés i el benestar dels ciutadans i ciutadanes del seu àmbit territorial: formen part
de la província de Barcelona 311 municipis que treballen en xarxa. La Corporació
actua directament prestant serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments.

IV.

Que una línia prioritària de treball en el marc del Pla de Mandat 2008-2011, impulsada
des de l’àrea de Medi Ambient, és la lluita contra el canvi climàtic.
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V.

Que el Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea és un instrument fonamental per
disminuir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la millora de l’eficiència
energètica i la generació d’energies renovables. La Diputació de Barcelona, com a
estructura de suport, promou l’adhesió dels municipis de la província al Pacte, al qual
s’han adherit 140 municipis de la província a data d’avui.

VI.

Que dins de les accions de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als municipis
de la província per el compliment dels compromisos derivats del Pacte d’Alcaldes hi
figura el Protocol de Col·laboració, formalitzat en data 15 d’abril de 2010, entre la
Diputació de Barcelona i les entitats financeres Caixa de Catalunya i La Caixa, en el
marc d’un acord amb el Banc Europeu d’Inversions pel finançament d’inversions fins a
500 milions d’euros relacionades amb l’eficiència energètica i les energies renovables.

VII.

Que, amb aquest conveni, la Diputació de Barcelona té voluntat d’impulsar la
realització d’accions de millora de l’eficiència energètica en l’àmbit municipal, i el
CEEC pretén reforçar el sector de l’eficiència energètica i aconseguir una major
participació de les empreses associades en l’impuls i la innovació de l’eficiència
energètica a Catalunya.

VIII.

Que el CEEC i la Diputació de Barcelona desitgen donar-se suport mutu en el
desenvolupament de les seves respectives missions i considerant que comparteixen
temes d’interès comú creuen que la col·laboració mútua pot ser en molts aspectes
valuosa i eficaç.

IX.

Que a l’hora de valorar les possibles fórmules que, a l’empara de la normativa legal
vigent, permetin articular la col·laboració, es considera que resta justificada la
formalització d’un conveni que estableixi la col·laboració i coordinació que permeti
avançar cap a objectius comuns, evitant duplicitat d’actuacions i economitzant
recursos.

Per tot això ambdues parts, de comú acord i reconeixent mútuament plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà per les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte
És objecte del present conveni fixar el marc de col·laboració entre el CEEC i la Diputació de
Barcelona per donar-se suport mutu, dins les seves àrees d’especialitat, en el compliment
de les seves respectives missions i institucionalitzar, entre les parts, la cooperació mútua i
els compromisos mutus relatius a aquelles activitats incloses en l’abast del present conveni
de col·laboració.
L’objectiu del CEEC és oferir al mercat solucions integrades i innovadores en eficiència
energètica i les seves finalitats són les següents:
- Afavorir la major
competitivitat de les empreses associades impulsant projectes
d’innovació, col·laboracions tecnològiques i transferència de coneixement, per tal de
convertir Catalunya en un referent en el sector de l’eficiència energètica.
- Augmentar la penetració en el mercat de les solucions disponibles.
- Obtenir sinergies fruit de la col·laboració público-privada.
- Ser referent en eficiència energètica i ser interlocutor davant les administracions públiques
- Afavorir i facilitar la formació de professionals del sector
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SEGONA.- Implicacions i responsabilitats comunes
La Diputació de Barcelona i el CEEC reconeixen objectius comuns i sinergies entre les dues
entitats, i manifesten el seu interès per treballar conjuntament amb la finalitat de promoure la
realització de projectes de millora de l’eficiència energètica.
Per tant, ambdues parts es comprometen a:
- Treballar conjuntament per a promoure la realització efectiva de projectes que millorin
l’eficiència energètica dels municipis dins el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.
- Participar conjuntament en accions de promoció de l’eficiència energètica: realització
d’activitats, conferències, jornades, estudis, etc.
- Identificar i promoure conjuntament projectes innovadors i/o demostradors en l’àmbit de
l’eficiència energètica dels municipis.
- Donar la màxima divulgació, pels mitjans al seu abast, als resultats d’aquest conveni.
TERCERA.- Implicacions i responsabilitats del CEEC
- El CEEC col·laborarà amb la Diputació de Barcelona en la selecció d’aquells sectors de
l’eficiència energètica que requereixin accions prioritàries per tal de ser implantades en els
municipis de la província de Barcelona.
- El CEEC participarà en l’anàlisi de la viabilitat tècnico-econòmica dels projectes plantejats
per la Diputació. El CEEC donarà suport en la redacció dels plecs de condicions tècniques
per la licitació dels contractes de l’administració pública pel que fa als projectes de la
millora de l’eficiència energètica dels municipis, així com en la definició de la modalitat
contractual més adequada (diàleg competitiu, contracte de subministrament i serveis, etc.).
- El CEEC col·laborarà amb la Diputació de Barcelona en la identificació de projectes
innovadors i potencials demostradors de noves tecnologies.
QUARTA.- Implicacions i responsabilitats de la Diputació de Barcelona
- La Diputació de Barcelona proporcionarà al CEEC la informació necessària per
desenvolupar les tasques acordades.
- La Diputació de Barcelona podrà realitzar, en les condicions que determina el Programa
ELENA aquelles accions de consultoria que es considerin necessàries per l’impuls dels
projectes de la millora de l’eficiència energètica dels municipis.
- La Diputació de Barcelona ajudarà a difondre la informació sobre projectes innovadors
entre els municipis i transmetrà aquesta informació al CEEC.
CINQUENA.- Metodologia
El CEEC i la Diputació de Barcelona acorden desenvolupar les tasques descrites en aquest
conveni mitjançant l’operativa següent :
- Tècnica: s’acorda la participació del tècnic responsable de la Diputació de Barcelona de
la gestió de les accions del Pacte d’Alcaldes i la Clúster Mànager del CEEC en la
coordinació tècnica de les propostes. Aquestes propostes podran ser definides en les
reunions dels grups de treball del CEEC en què es duguin a terme les accions previstes en
aquest conveni.
- Directiva: s’acorda la creació d’un comitè de seguiment paritari que vetllarà per l’avanç de
les accions a realitzar entre les dues parts i que estarà conformat per membres del comitè
executiu del CEEC, que es determinaran, i pels responsables d’eficiència energètica de la
Diputació de Barcelona que es determinin.
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SISENA.- Ampliació de la col·laboració.
Ambdues parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar en el
futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present conveni, per tal de contribuir a
potenciar i difondre els seus respectius objectius.
SETENA.- Modificació del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació
amb la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
VUITENA.- Dades personals.
Les parts s’obliguen a guardar secret professional i absoluta discreció respecte de la
informació i les dades personals que puguin conèixer per raó del present conveni,
abstenint-se de realitzar accions, derivar o transmetre qualsevol informació d’aquestes
dades. L’incompliment d’aquesta obligació suposarà la transgressió del principi de bona fe .
El deure de secret perdurarà també un cop closa aquesta relació de col·laboració.
NOVENA.- Vigència del conveni i possibles pròrrogues.
El present conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i estendrà la seva vigència
fins el 31 de desembre de 2012.
Finalitzat el període inicial de vigència, les parts podran acordar, de forma expressa, la seva
pròrroga.
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els
criteris generals establerts a la legislació vigent.
DESENA.- Causes de resolució del conveni.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta
resolució serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de
l’incompliment de les obligacions que assumeixen.
ONZENA.- Naturalesa 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 administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
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DOTZENA.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o les controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu.
I en prova de conformitat les parts signen el present Conveni per duplicat i a un sol efecte.”

Segon.- Notificar la present resolució al CLUSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Servei de Teixit Productiu
53.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de les bases reguladores de la
11a edició dels “Premis de la Diputació de Barcelona a les Millors Iniciatives
Empresarials”.- 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:
Vistes les previsions normatives establertes en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en els articles 91 a 93, 240, i
concordants, 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; en els articles 118 i següents del
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat mitjançant Decret
179/1995, de 13 de juny, així com en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona
(BOPB núm. 13, de 15 de gener de 2009).
Per acord de la Junta de Govern de data 25 de febrer de 2010, es van aprovar les
bases reguladores de l’11a. edició dels “Premis de Barcelona a les Millors Iniciatives
Empresarials” i es va aprovar la convocatòria pública.
En data 15 de setembre de 2010, es van lliurar els “Premis de la Diputació de
Barcelona a les Millors Iniciatives Empresarials” i en concret, es va atorgar el Premi al
millor pla d’empresa a la Sra. Ana Fernàndez-Aballí Altamirano.
Segons el que s’estableix en l’últim incís de l’apartat segon de la base segona i en
l’últim incís de l’aparta 1.IV de la base cinquena de les bases reguladores de l’11a
edició dels Premis de la Diputació de Barcelona a les Millors Iniciatives Empresarials,
el cobrament del Premi al millor pla d’empresa queda condicionat a què efectivament
l’empresa es constitueixi i aporti la resta de documentació acreditativa en suport paper
en el termini de dos mesos des de la data de lliurament del premi.
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Això no obstant, s’ha observat que l’apartat segon de la base segona parla de
“...constituïda als dos mesos des del lliurament del premi...” i l’apartat 1.IV de la base
cinquena diu “...un cop transcorregut dos mesos des del lliurament del premi...”
Atès la discrepància d’ambdues previsions, i que aquest termini és insuficient, el
Servei de Teixit Productiu considera adient modificar les bases, en concret, l’últim incís
de l’apartat dos de la Base segona i l’últim incís de l’apartat 1.IV de la Base cinquena
en el sentit de deixar sense efectes aquest termini.
Vist el punt 2.1.6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010 i publicada en el BOPB núm.
149, de 23 de juny de 2010.
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de les bases reguladores de l’11a edició dels “Premis
de la Diputació de Barcelona a les Millors Iniciatives Empresarials” convocatòria
número 002013/2010, aprovades per acord de la Junta de Govern número 131/10 de
data 25 de febrer de 2010, en el sentit següent:
I.

Modificar l’últim incís de l’apartat segon de la base segona, que quedarà
redactada de la manera següent:
“...En aquest últim cas, haurà d’estar constituïda per poder fer-ho efectiu, fet que
acreditarà aportant la documentació que es relaciona en la base cinquena.”

II.

Modificar l’últim incís de l’apartat 1.IV de la base cinquena, que quedarà
redactada de la manera següent:
“...No obstant, l’atorgament del Premi queda condicionat a què efectivament
l’empresa es constitueixi i aporti la resta de documentació en suport paper,
abans de fer-se efectiu.”

Segon.- Publicar l’acord en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, sotmetre-les
a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar des del dia següent al
de la seva publicació, i inserir una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania
54.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a l’any 2011 del conveni de
col·laboració signat el 3 de maig de 2005, entre la Diputació de Barcelona,
l’Associació d’Ajuda Mútua a l’Immigrant de Catalunya (AMIC) i l’Associació per
a l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE), per tal
d’assegurar els serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en
matèria de residència i autoritzacions de treball a la població immigrada a la
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província de Barcelona i millorar el funcionament de la xarxa d’oficines
d’aquestes entitats.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, aprova el present Dictamen que
és del tenor literal següent:
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 d’abril de 2005
va aprovar la minuta d’un conveni a celebrar entre la Diputació de Barcelona, a través
del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, l’Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants de Catalunya (en endavant AMIC) i l’Associació per a l’Orientació,
Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (en endavant CITE-CONC), per
formalitzar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa per un import de
tres-cents quaranta mil (340.000) €, distribuïts en un cinquanta per cent per cada
entitat, per assegurar els serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en
matèria de residència i autoritzacions de treball a la població immigrada a la província
de Barcelona i millorar el funcionament de la xarxa d’oficines d’aquestes entitats,
d’acord amb l’apartat a) de l’article 15.1 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona.
Atès que en data 3 de maig de 2005, la Diputació de Barcelona i les entitats
CITE-CONC i AMIC van signar aquest conveni, fixant-se la seva vigència fins el 31 de
desembre de 2005, però, deixant prevista la possibilitat d’establir pròrrogues de forma
expressa per períodes anyals.
Atès que, en cas que s’acordi alguna pròrroga, el conveni preveu la possibilitat
d’actualitzar l’import aportat per la Diputació de Barcelona en una quantia no superior a
l’índex general nacional de preus al consum, publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística, restant condicionada a la suficient consignació pressupostària.
Atès que l’esmentat conveni s’ha anat prorrogant anualment des del 2006 fins el 2010.
Atès que, per escrit rebut 30 de novembre de 2010, el president de CITE-CONC va
sol·licitar una nova pròrroga del conveni per a l’any 2011.
Atès que, per escrit rebut el 7 de desembre de 2010, la presidenta d’AMIC va sol·licitar
una nova pròrroga del conveni per a l’any 2011.
Atès que totes les parts tenen interès en prorrogar la vigència de l’esmentat conveni
fins el 31 de desembre de 2011, mantenint l’aportació econòmica de la Diputació de
Barcelona per un import de tres-cents cinquanta-quatre mil cinc-cents (354.500) €.
Vistos els punts 1, apartat a), 2 i 3 de l’article 15 de l’Ordenança general reguladora de
l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en
depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicat
al Butlletí Oficial de la Província número 13 de 15 de gener de 2009.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i a què fa referència l’article 5
de l’Ordenança general de subvencions.
Vist el que disposa el punt 2.1.3 c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació, diferents del Ple, dictada en
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execució del decret de la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada en el
BOPB número 149 de data 23 de juny de 2010.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració signat el 3 de maig de 2005,
entre la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants de Catalunya
(AMIC) i l’Associació per a l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors
Estrangers (CITE-CONC), fins el 31 de desembre de 2011, per tal d’assegurar els
serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria de residència i
autoritzacions de treball a la població immigrada a la província de Barcelona i millorar
el funcionament de la xarxa d’oficines d’aquestes entitats.
Segon.- Aprovar la minuta de la pròrroga del conveni regulador de la subvenció que es
reprodueix a continuació.
“PRÒRROGA PER A L’ANY 2011 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS DE CATALUNYA (AMIC),
L’ASSOCIACIÓ
PER
A L’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I
INSERCIÓ DELS
TREBALLADORS ESTRANGERS (CITE-CONC) I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
SIGNAT EL 3 DE MAIG DE 2005
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda
Pérez, presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, actuant en nom i representació
d’aquesta, fent ús de les atribucions que li han estat conferides mitjançant Refosa núm.
1/2010 (publicada en el BOPB núm. 149, de 23-06-10), assistida pel secretari delegat, el Sr.
Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la
Corporació de data 22 de març de 2010, i publicat al BOPB núm. 77 de 31 de març de 2010.
ASSOCIACIÓ D’AJUDA MÚTUA D’IMMIGRANTS DE CATALUNYA, representada per la
Sra. Raquel Gil Eiroá, en qualitat de presidenta de l’Associació (en endavant AMIC),
domiciliada a la XXXX, X, XXXX, amb NIF núm. XXXXXX, amb el núm. XXX, XXX del
Registre d’Associacions, i assistida pel Sr. Samir Kollech Allali, en qualitat de secretari de
l’Associació.
ASSOCIACIÓ PER A L’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ DELS TREBALLADORS
ESTRANGERS, representada pel Sr. Ghassan Saliba Zeghondi, en qualitat de president de
l’Associació (en endavant CITE-CONC), domiciliada a la XXXXX, XX, XXXXX, amb NIF
núm. XXXXXXX, amb el registre núm. XXXX, XXX, i assistit per la Sra. Ester Boixadera
Baulenas, en qualitat de secretària de l’Associació.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que en data 3 de maig de 2005 la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania, va signar un conveni de col·laboració amb les associacions
CITE-CONC i AMIC amb l’objecte de definir els acords de col·laboració per assegurar
els serveis d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria de residència
i autoritzacions de treball a la població immigrada a la província de Barcelona i
millorar el funcionament de la xarxa d’oficines d’aquestes entitats.
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II.

Que el pacte setè del referit conveni fixa la seva vigència fins al 31 de desembre de
2005, establint així mateix que la vigència es podrà prorrogar de forma expressa per
períodes anyals, llevat que se’n faci la denúncia expressa per qualsevol de les parts,
dins dels tres mesos immediatament anteriors al final del període de vigència o a
qualsevulla de les pròrrogues.

III.

Que el mateix pacte número set, preveu que, en cas que s’acordi alguna pròrroga,
l’aportació de la Diputació de Barcelona s’actualitzarà en una quantia no superior a
l’índex general nacional de preus al consum publicat per l’Institut Nacional
d’Estadística, restant condicionada a la suficient consignació pressupostària.

IV.

Que l’esmentat conveni s’ha anat prorrogant anualment des del 2006 fins el 2010.

V.

Que la Diputació de Barcelona, AMIC i CITE-CONC tenen interès en prorrogar
novament el citat conveni fins al 31 de desembre de 2011.

VI.

Que la Diputació de Barcelona ha considerat oportú atorgar una subvenció a les
associacions CITE-CONC i AMIC per un import de tres-cents cinquanta-quatre mil
cinc-cents (354.500) €.

VII.

Que el text de la present pròrroga de conveni fou aprovat per acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, de data xx de xxx de 2011.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquesta pròrroga de conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Pròrroga de la vigència del conveni
Prorrogar, fins el 31 de desembre de 2011, la vigència del conveni signat en data 3 de maig
de 2005 (el qual ja va ser prorrogat anualment des del 2006 fins el 2010), entre la Diputació
de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, l’Associació per a l’Orientació,
Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE-CONC) i l’Associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants de Catalunya (AMIC), per assegurar els serveis d’informació i assessorament
jurídic especialitzat en matèria de residència i autoritzacions de treball a la població
immigrada a la província de Barcelona i millorar el funcionament de la xarxa d’oficines
d’aquestes entitats.
Segon.- Aportació econòmica de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania, es
compromet a aportar la quantitat total de tres-cents cinquanta-quatre mil cinc-cents
(354.500) €, per tal de col·laborar en el finançament de l’activitat de les dues entitats.
D’aquesta quantitat, un cinquanta per cent, és a dir cent setanta-set mil dos-cents cinquanta
(177.250) € es transferiran a AMIC i anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/D1103/232A3/48902 del vigent pressupost corporatiu. L’altre cinquanta per cent, cent
setanta-set mil dos-cents cinquanta (177.250) € es transferiran a CITE-CONC i anirà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/D1103/232A3/48901 del vigent pressupost corporatiu .
El 50% de les aportacions a cada una de les entitats es farà efectiva a la signatura de la
present pròrroga del conveni, condicionada a la presentació de la justificació de la pròrroga
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de l’any 2010, i el 50% restant a la finalització de la vigència de la pròrroga del conveni i un
cop presentades les memòries i la justificació corresponent.
Tercer.- Justificació de despeses
Les entitats hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada com a màxim el dia
31 de març de 2012, mitjançant la presentació al Registre de Factures de la Diputació de
Barcelona del compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa que inclourà una
memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions de la subvenció amb
indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, una memòria econòmica
mitjançant la identificació del creditor, el detall d’ingressos rebuts i una declaració
responsable sobre obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; tot això d’acord amb els
models que es facilitaran amb posterioritat per la Diputació de Barcelona.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, que s'estén per triplicat i a un
sol efecte, en el lloc i data que s’indiquen a continuació.”

Tercer.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a AMIC, per un
import de cent setanta-set mil dos-cents cinquanta (177.250) €.
Quart.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a CITE-CONC per
un import de cent setanta-set mil dos-cents cinquanta (177.250) €.
Cinquè.- Autoritzar i disposar una despesa de cent setanta-set mil dos-cents
cinquanta (177.250) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/D1103/232A3/48902
del vigent pressupost corporatiu, per fer front a la subvenció que s’atorga a AMIC.
Sisè.- Autoritzar i disposar una despesa de cent setanta-set mil dos-cents cinquanta
(177.250) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/D1103/232A3/48901 del vigent
pressupost corporatiu, per fer front a la subvenció que s’atorga a CITE-CONC.
Setè.- Notificar aquests acords a AMIC i CITE-CONC.
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,

153/153

