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Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat del assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 31 de març de 2011. 
 
2.- Es dóna compte del Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual 
s’interposa judici verbal en via civil de desnonament precari contra els ocupants de la 
botiga i soterrani del núm. X del carrer XXXXX de XXXX del qual la Diputació de 
Barcelona és copropietària. 
 
3.- Es dóna compte del Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual es 
compareix, com a demandada, juntament amb la Societat de Caçadors d’Olèrdola, en 
el recurs contenciós administratiu núm. 73/2011-F, interposat davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, interposat pel senyor C. V. A., contra 
la resolució de data 11 de gener de 2011 que desestimava el recurs de reposició 
presentat contra el Decret, de data 11 de novembre de 2010, pel qual es desestimava 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials 
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 27 de juny de 2009, a la 
carretera BV-2415, a causa, segons s’afirma, de la topada contra un porc senglar. 
 
4.- Es dóna compte del Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual 
s’interposen accions civils de desnonament contra l’empresa Mag 3 Ingeniería y 
Construcción S.A. per venciment del termini contractual del contracte d’arrendament 
del local de negoci situat al carrer XXXX, núm. XX, cantonada XXX, núm. XX, XX de 
XXXX, propietat de la Fundació Pública Casa de Caritat. 
 
5.- Es dóna compte del Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant el qual es 
compareix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, com a part 
demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. P.A. 72/2011-B, interposat pel 
senyor A. F. M., contra el decret de data 17 de gener de 2011, pel qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident 
de circulació sofert el dia 29 de novembre de 2009, a la carretera BP-1101, segons 
indica el reclamant, a causa de l’existència d’una substància líquida sobre la calçada. 
 
6.- Es dóna compte del Decret de data 25 de març de 2011, mitjançant el qual es 
compareix, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 122/2010-A, 
interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona pel senyor    
Y. Z. M., contra el decret de data 14 de desembre de 2009, pel qual es desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals 
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 6 de març de 2009, a la 
carretera BV-1462, a causa de la topada amb un porc senglar que va irrompre 
sobtadament a la calçada. 
 
7.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment ordinari 376/09-D, interposat per 
les senyores P. M. S., A. M. S. i V. M. S., contra la resolució de data 7 de maig de 
2009, per la qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
per les senyores M. per la mort del senyor M. M. S. mentre es trobava ingressat en el 
Centre de salut mental Torribera de Santa Coloma de Gramenet al gener de 2005, i 
que atribueixen a una manca de vigilància. 
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8.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 539/2008-I, interposat 
per Mapfre Automóviles, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, i el senyor     
R. M. F., contra el decret de data 2 de setembre de 2008, pel qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident 
de circulació ocorregut en data 23 de setembre de 2007, a la carretera BP-1432, al 
punt quilomètric 26,200, en direcció a Bigues i Riells. 
 
9.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
Interlocutòria judicial dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona 
donant per finalitzada l’execució de títols judicials 807/2010, interposada pels senyors 
R. C. A. i C. J. P., contra els senyors A. G. B., A. A. I. i aquesta Corporació, amb 
relació amb a l’existència de deficiències i desperfectes en l’habitatge de la seva 
propietat situat al carrer XXX, núm. X, XXX, de XXX, construït per Residencial Roc 
Blanc. 
 
10.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada per la Sala de lo 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 
Quarta), en el rotlle d’apel·lació núm. 64/2009, interposat pel senyor J. C. B. contra la 
sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 642/05, relatiu a la 
resolució de data 11 d’octubre de 2005, desestimatòria de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada amb motiu de la mort del senyor M. C. com a 
conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut a la carretera BP-2121, al punt 
quilomètric 21,300, al municipi de Torrelles de Foix. 
 
11.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat 58/10-C, interposat pel 
senyor R. G. P. B. contra la resolució de data 9 de novembre de 2009, per la qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 26 d’octubre de 2008, mentre 
circulava amb la seva motocicleta per la carretera BP-1241, a l’alçada del punt 
quilomètric 15,500, a causa de l’existència d’una taca d’oli sobre la calçada. 
 
12.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 19 
de Barcelona, als Autos 1093/2010 promoguts per la senyora L. F. J., front l’Agència 
de Comunicació Local, S.A., societat de capital íntegrament públic, pertanyent al 
Consorci de Comunicació Local, el qual és un organisme participat de la Diputació de 
Barcelona, on la senyora F. prestava els seus serveis fent tasques de producció règim 
mercantil des de setembre de l’any 2006. 
 
13.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la 
sentència que estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat pel Consorci de 
Collserola, la defensa del qual ha portat la Diputació de Barcelona, dictada per la Sala 
de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 
Quarta), en el rotlle d’apel·lació núm. 273/2009, interposat pel Consorci del Parc de 
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Collserola contra la sentència de data 27 d’abril de 2009 recaiguda en el recurs 
contenciós administratiu núm. 84/2009-A, instat per la Federació de Barcelona de la 
CGT de Catalunya relatiu a les bases annexes que regulen els processos selectius per 
a la provisió de 2 places del subgrup A1 i 1 plaça del subgrup C2. 
 
14.- Dictamen que proposa resoldre la convocatòria pública per a l’any 2011 de l’àmbit 
de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació. 
 
15.- CORNELLÀ DE LLOBREGAT.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 
dos-cents dos mil sis-cents setanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims 
(202.672,52) € a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
(Catalunya Caixa), per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
16.- SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.-  Dictamen que proposa subvenir en un import 
de seixanta-quatre mil quatre-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims 
(64.474,61) € a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
(Catalunya Caixa),  per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
17.- PREMIÀ DE MAR.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de cent 
cinquanta-quatre mil nou-cents noranta-set euros amb setanta cèntims (154.997,70) € 
a l’Ajuntament de Premià de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà la 
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), per finançar 
les inversions del pressupost 2011. 
 
18.- MARTORELL.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de cent       
quaranta-nou mil sis-cents quaranta euros amb vint-i-un cèntims (149.640,21) € a 
l’Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), per finançar les 
inversions del pressupost 2011. 
 
19.- VILANOVA DEL CAMÍ.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de  
vuitanta-dos mil nou-cents quaranta-vuit euros amb setanta-un cèntims (82.948,71) € a 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà la 
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), per finançar 
les inversions del pressupost 2011. 
 
20.- AVIÀ.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-tres mil dos-cents 
setanta-set euros amb trenta-set cèntims (23.277,37) € a l’Ajuntament d’Avià a 
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), per finançar les inversions del pressupost 
2011. 
 
21.- AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA.-  Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil nou-cents vuit euros amb      
noranta-nou cèntims (18.908,99) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat accessos” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Llar infants carrer 
Esport”. 
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22.- AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE LA MARCA.-  Dictamen que proposa la 
modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar 
l’actuació local “Llar infants carrer Esport” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, 
en el sentit de destinar divuit mil nou-cents vuit euros amb noranta-nou cèntims 
(18.908,99) € a finançar l’actuació “Asfaltat accessos”. 
 
23.- AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent vuit mil (108.000) €  per a finançar l’actuació local “Urb. 
carrers J. Miró i altres” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit 
per a “Accessos barri Santa Anna”. 
 
24.- AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT.-  Dictamen que proposa la modificació 
d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit mil (108.000) €  per a finançar l’actuació local 
“Accessos barri Santa Anna” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit 
de destinar-ho a finançar l’actuació “Urb. carrers J. Miró i altres”. 
 
25.- AJUNTAMENT DE GIRONELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent trenta mil dos-cents catorze euros amb trenta-un cèntims 
(130.214,31) €  per a finançar l’actuació local “Ampliació camí Muralla” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 
 

26.- AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local 
“Subministrament energia elèctrica” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 

27.- AJUNTAMENT DE PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen que proposa 
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a 
finançar l’actuació local “Arranjament carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 

28.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte tercer del conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Monestir de Montserrat per a la 
“REHABILITACIÓ DE L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE MONTSERRAT”. 
 

29.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni específic de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, als efectes de l’actuació “Projecte 
d'urbanització de la carretera de Rubí, BP-1503 entre la carretera de Montcada i el 
carrer de Baldrich”. 
 

30.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació del conveni específic de 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olvan, als efectes de l’actuació “Projecte reordenació 
marge esquerre C-16z a Cal Rosal pk. 93,405 al 93,625”. 
 

31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. D. B. B., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/1779. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2011/1865. 
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33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. M. V. O., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/2016. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. O. C. O., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/2067. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Planta 
Compostatge Fumanya, en resolució de l’expedient núm. 2011/2364. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Serveis 
Forestals F. Masagué SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/2507. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F. V. S., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/2518. 
 
38.- Dictamen que proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Martorelles, en resolució de l’expedient núm. 2010/9618. 
 
39.- Dictamen que proposa la rectificació d’una errada material del dictamen d’una 
autorització d’obres a favor del Sr. A. G. C., en resolució de l’expedient núm. 
2010/10196. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar la concessió d’ajuts econòmics derivats del 
Programa complementari “Assistència per a la millora de material esportiu 
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del 
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per un import de 
cinc-cents quaranta mil set-cents noranta (540.790)€. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni inicial signat entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona en data 14 de setembre de 2009 
per al desenvolupament del programa d’implantació prioritària de teleassistències del 
Servei Local de Teleassistència, segons la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de 
Badalona a la Diputació de Barcelona en data 3 de febrer de 2011.  
 
42.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a l’any 2011, del conveni de 
col·laboració, de data 4 d’abril de 2001, subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció Social 
(AEC-GRIS) i modificat per acords de la Junta de Govern en sessions de 17 de juny de 
2004 i 16 de març de 2006. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia 
de Ronçana, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que 
la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Joan Ruiz i Calonja” d’aquest municipi. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques per l’atorgament de premis 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponents a la cinquena 
edició del “Concurs de Fotografia  del Centre de Formació d’Adults “Can Batlló” – 
Ciència Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley” corresponent 
al curs 2010-2011, destinat a alumnes del Centre de Formació Permanent de la 
Diputació de Barcelona. 
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45.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques per a l’atorgament de 
premis mitjançant el procediment de concurrència competitiva, corresponents a la 
quinzena edició del premi Francesc Galí 2010-2011, destinat a alumnes de l’Escola 
d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona. 
 
46.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases de la Convocatòria de l’any 2011 
dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison. 

 
47.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria 
de la setena edició de les “Beques Comerç i Ciutat” de la Diputació de Barcelona per a 
la realització d’estudis sobre el comerç urbà, per un import total de vint mil (20.000) €. 

 
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 31 de març de 2011, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant e l qual s’interposa judici verbal 
en via civil de desnonament precari contra els ocup ants de la botiga i soterrani 
del núm. X del carrer XXXX de XXXX del qual la Dipu tació de Barcelona és 
copropietària.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 
La Diputació de Barcelona és copropietària, en part indivisa, junt amb la senyora       
M. D. M., de la botiga i soterrani situades al carrer XXXX núm. X de XXXX arrendats a 
la senyora E. M. T. 
 
L’esmentada arrendatària va renunciar al contracte  l’any 2008 i des d’aquesta data la 
finca ha estat ocupada per persones sense el consentiment de la propietat i de les qual 
es desconeix la seva identitat. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau formular judici verbal en via civil 
de desnonament precari, i designar procurador i lletrat perquè duguin a terme, 
respectivament, la representació i la defensa judicial de la Diputació. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Interposar judici verbal en via civil de desnonament precari contra els 
ocupants de la botiga i soterrani del núm. X del carrer XXXX de XXX del qual la 
Diputació de Barcelona és copropietària. 
 
Segon.-  Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec direcció tècnica de la 
Corporació.  
 
Tercer.-  Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè,  es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les 
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 
775,86 € en concepte d’honoraris professionals més 124,14 € en concepte d’IVA,  per 
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.  
 
3.- Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant e l qual es compareix, com a 
demandada, juntament amb la Societat de Caçadors d’ Olèrdola, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 73/2011-F, interposat  davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, interposat pel senyor C. V. A., contra la 
resolució de data 11 de gener de 2011 que desestima va el recurs de reposició 
presentat contra el Decret, de data 11 de novembre de 2010, pel qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels danys 
físics i materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 27 de 
juny de 2009, a la carretera BV-2415, a causa, sego ns s’afirma, 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. 11 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona, com a codemandada juntament amb la Societat de Caçadors d’Olèrdola, 
en el recurs contenciós administratiu núm. 73/2011-F, procediment abreujat, interposat 
pel senyor C. V. A., contra la resolució de data 11 de gener de 2011 que desestimava 
el recurs de reposició presentat contra el Decret, de data 11 de novembre de 2010, pel 
qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
físics i materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 27 de juny 
de 2099 a la carretera BV-2415 a causa, segons s’afirma, 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. 
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En data 2 de març 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 Àngel 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 codemandada juntament amb la Societat de Caçadors 
d’Olèrdola, en el recurs contenciós administratiu núm. 73/2011-F, interposat davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona interposat pel senyor C. V. A., 
contra la resolució de data 11 de gener de 2011 que desestimava el recurs de 
reposició presentat contra el Decret, de data 11 de novembre de 2010, pel qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i 
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 27 de juny de 2099 
a la carretera BV-2415 a causa, segons s’afirma, de la topada contra un porc senglar. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 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. 73/2011-F, a la Companyia Asseguradora 
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i 
Cardona i el procurador dels tribunals Àngel Quemada Cuatrecasas. 
 
Quart.-  Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a 
càrrec de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances 
que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia. 
 
4.- Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant e l qual s’interposen accions 
civils de desnonament contra l’empresa Mag 3 Ingeni ería y Construcción S.A. 
per venciment del termini contractual del contracte  d’arrendament del local de 
negoci situat al carrer XXXX, núm. XX, cantonada XX X, núm. XX, XX de 
Barcelona, propietat de la Fundació Pública Casa de  Caritat.-  La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada 
del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Fundació Pública Casa de Caritat és propietària local de negoci situat al carrer XXX 
núm. XX, cantonada XXX núm. XX, XX de XXX, que està arrendat a l’empresa Mag 3 
Ingenieria y Construcción  S.A.. 
 
Per  decret de la presidenta delegada de la Fundació Pública Casa de Caritat, de data 
1 de març de 2011, es va resoldre exercitar l’acció civil de desnonament contra 
l’empresa Mag 3 Ingenieria y Construcción  S.A. per venciment del termini contractual, 
segons el contracte d’arrendament subscrit en data 16 de gener de 2001, per tant es fa 
necessari encomanar la direcció jurídica i defensa de la Fundació Casa de Caritat al 
Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau formular accions a la via civil en 
reclamació de quantitat, i designar procurador i lletrat perquè duguin a terme, 
respectivament, la representació i la defensa judicial de la Diputació. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Interposar accions civils de desnonament contra l’empresa Mag 3 Ingenieria y 
Construcción  S.A. per venciment del termini contractual del contracte d’arrendament 
del local de negoci situat al carrer XXXX núm. XX, cantonada XXXX núm. XX, XXX de 
XXXX, propietat de la Fundació Pública Casa de Caritat. 
 
Segon.-  Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec direcció tècnica de la 
Corporació.  
 
Tercer.-  La prestació del servei de defensa judicial no comprendrà la representació de la 
Fundació Pública Casa de Caritat per la qual cosa el nomenament i apoderament del 
Procurador seran  de la seva competència. 
 
Quart.-  La defensa judicial atorgada per aquest Decret tindrà caràcter gratuït per la 
Fundació Pública Casa de Caritat, però la resta de despeses ocasionades pel plet, 
inclosos els honoraris de perits i procuradors així com les eventuals costes del judici, 
seran íntegrament al seu càrrec. 
 

5.- Decret de data 23 de març de 2011, mitjançant e l qual es compareix davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelon a, com a part demandada, 
en el recurs contenciós administratiu núm. P.A. 72/ 2011-B, interposat pel senyor 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

11/118 

A. F. M., contra el decret de data 17 de gener de 2 011, pel qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys derivats de 
l’accident de circulació sofert el dia 29 de novemb re de 2009, a la carretera      
BP-1101, segons indica el reclamant, a causa de l’e xistència d’una substància 
líquida sobre la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat a la Diputació com a 
part demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. P.A. 72/2011-B, interposat 
pel senyor A. F. M., contra el Decret de data 17 de gener de 2011, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial per ell formulada, pels danys derivats d’un 
accident de circulació sofert el dia 29 de novembre de 2009, a la carretera BP-1101, a 
causa, segons manifestava el reclamant, de l’existència d'una substància líquida sobre 
la calçada. 
 

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

En data 14 de març 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 
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 asseguradora. 
 

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

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

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, com a part demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. P.A. 
72/2011-B, interposat pel senyor A. F. M. contra el Decret de data 17 de gener de 
2011, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada, 
pels danys derivats de l'accident de circulació sofert el dia 29 de novembre de 2009 a 
la carretera BP-1101, segons indica el reclamant, a causa de l'existència d'una 
substància líquida sobre la calçada. 
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Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 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. P.a. 72/2011-B, a la Companyia 
Asseguradora Zurich, la qual ho farà mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i 
Cardona 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. 
 
6.- Decret de data 25 de març de 2011, mitjançant e l qual es compareix, com a 
demandada, en el recurs contenciós administratiu nú m. 122/2010-A, interposat 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de  Barcelona pel senyor          
Y. Z. M., contra el decret de data 14 de desembre d e 2009, pel qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels danys 
materials i personals soferts amb motiu de l’accide nt de trànsit ocorregut el dia 6 
de març de 2009, a la carretera BV-1462, a causa de  la topada amb un porc 
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 122/2010-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor Y. Z. M., contra el Decret de data 14 de desembre de 
2009 pel qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada 
pels danys materials i personals soferts amb motiu de l'accident de trànsit ocorregut el 
dia 6 de març de 2008 a la carretera BV-1462 a causa de la topada amb un porc 
senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, escau comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 18 de març 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 
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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. 
122/2010-A, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona 
pel senyor Y. Z. M., contra el Decret de data 14 de desembre de 2009 pel qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
materials i personals soferts amb motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 6 de 
març de 2008 a la carretera BV-1462 a causa de la topada amb un porc senglar que 
va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 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. 122/2010-A, 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. 
 
7.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jut jat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment ordinari 376 /09-D, interposat per les 
senyores P. M. S., A. M. S. i V. M. S., contra la r esolució de data 7 de maig de 
2009, per la qual es desestima la reclamació de res ponsabilitat patrimonial 
formulada per les senyores M. per la mort del senyo r M. M. S. mentre es trobava 
ingressat en el Centre de salut mental Torribera de  Santa Coloma de Gramenet al 
gener de 2005, i que atribueixen a una manca de vig ilància.-  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 ordinari núm. 376/09-D, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per les senyores P. M. S., A. M. S. i V. M. S., contra la 
resolució de data 7 de maig de 2009, per la qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les senyores M. per la mort del senyor         
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M. M. S. mentre es trobava ingressat en el Centre de salut mental Torribera de Santa 
Coloma de Gramenet al gener de 2005, i que atribueixen a una manca de vigilància. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el 
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
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 ordinari 376/09-D, interposat per les senyores P. M. S., A. M. S. i            
V. M. S., contra la resolució de data 7 de maig de 2009, per la qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les senyores M. per la mort del 
senyor M. M. S. mentre es trobava ingressat en el Centre de salut mental Torribera de 
Santa Coloma de Gramenet al gener de 2005, i que atribueixen a una manca de 
vigilància. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 9  de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jut jat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat 539 /2008-I, interposat per 
Mapfre Automóviles, Sociedad Anónima de Seguros y R easeguros, i el senyor  
R. M. F., contra el decret de data 2 de setembre de  2008, pel qual es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys derivats de 
l’accident de circulació ocorregut en data 23 de se tembre de 2007, a la carretera 
BP-1432, al punt quilomètric 26,200, en direcció a Bigues i Riells.-  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 2 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 539/2008-I, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Mapfre Automóviles, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros i el senyor R. M. F., contra el decret de data 2 de setembre de 2008, pel 
qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
derivats de l’accident de circulació ocorregut en data 23 de setembre de 2007, a la 
carretera BP-1432, al punt quilomètric 26,200, en direcció a Bigues i Riells. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el 
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
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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 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 539/2008-I, Mapfre Automóviles, Sociedad Anónima de 
Seguros y Reaseguros i el senyor R. M. F., contra el decret de data 2 de setembre de 
2008, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats de l’accident de circulació ocorregut en data 23 de setembre de 
2007, a la carretera BP-1432, al punt quilomètric 26,200, en direcció a Bigues i Riells. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 2  de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
9.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la Interlocutòria judicial 
dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 12 de B arcelona donant per finalitzada 
l’execució de títols judicials 807/2010, interposad a pels senyors R. C. A. i C. J. P., 
contra els senyors A. G. B., A. A. I. i aquesta Cor poració, amb relació amb a 
l’existència de deficiències i desperfectes en l’ha bitatge de la seva propietat 
situat al carrer XXXX, núm. X, XX, de XXXX, constru ït per Residencial Roc Blanc.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda    
donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist el Decret judicial del Jutjat de Primera Instància número 12 de Barcelona, dictat en 
el procediment d’execució de títols judicials 807/2010, interposat senyor R. C. A. i la 
senyora C. J. P., contra el senyor A. G. B., el senyor A. A. I. i aquesta Corporació, amb 
relació amb a l’existència de deficiències i desperfectes en l’habitatge de la seva 
propietat situat al carrer XXXX núm. X, XX, de XXXX, construït per Residencial Roc 
Blanc, que dona per finalitzada l’esmentada execució. 
 
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 desfavorable per als interessos 
de la Diputació, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona, en el 
procediment d’execució de títols judicials 807/2010, interposat pel senyor R. C. A. i la 
senyora C. J. P., contra el senyor A. G. B., el senyor A. A. I. i aquesta Corporació, amb 
relació amb a l’existència de deficiències i desperfectes en l’habitatge de la seva 
propietat situat al carrer XXXX, núm. X, XX, de XXXX, construït per Residencial Roc 
Blanc. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància núm. 12 de Barcelona  
als efectes legals oportuns. 
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10.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada per la Sala de lo Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Quarta), en 
el rotlle d’apel·lació núm. 64/2009, interposat pel  senyor J. C. B. contra la 
sentència recaiguda en el recurs contenciós adminis tratiu núm. 642/05, relatiu a 
la resolució de data 11 d’octubre de 2005, desestim atòria de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada amb motiu de la mort del senyor M. C. com 
a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut a  la carretera BP-2121, al punt 
quilomètric 21,300, al municipi de Torrelles de Foi x.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (Secció Quarta), dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 64/2009,  
que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel senyor J. C. B., contra la sentència 
recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 642/05, relatiu a la resolució de 
data 11 d’octubre de 2005, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada amb motiu de la mort del senyor M. C. com a conseqüència de 
l’accident de trànsit ocorregut a la carretera BP-2121, al punt quilomètric 21,300, al 
municipi de Torrelles de Foix. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina que no existeix una relació causal entre els danys soferts pels actors i el 
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, dictada per la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (Secció Quarta), dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 64/2009, 
interposat pel senyor J. C. B., contra la sentència recaiguda en el recurs contenciós 
administratiu núm. 642/05, relatiu a la resolució de data 11 d’octubre de 2005, 
desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada amb motiu de 
la mort del senyor M. C. com a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut a la 
carretera BP-2121, al punt quilomètric 21,300, al municipi de Torrelles de Foix. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (Secció Quarta) als efectes legals oportuns. 
 
11.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jut jat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat 58/ 10-C, interposat pel senyor 
R. G. P. B. contra la resolució de data 9 de novemb re de 2009, per la qual es 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada pels danys 
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materials derivats de l’accident de trànsit ocorreg ut el dia 26 d’octubre de 2008, 
mentre circulava amb la seva motocicleta per la car retera BP-1241, a l’alçada del 
punt quilomètric 15,500, 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 6 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 58/10-C, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor R. G. P. B. contra la resolució de data 9 de 
novembre de 2009, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 26 d’octubre de 2008, mentre circulava amb la seva motocicleta per la carretera 
BP-1241, a l’alçada del punt quilomètric 15,500, 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 pels actors i el 
funcionament del servei públic, i, per tant, no es donen els supòsits legals exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 

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

 

ACORDS 
 

Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 58/10-C, interposat pel senyor R. G. P. B. contra la 
resolució de data 9 de novembre de 2009, per la qual es desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el dia 26 d’octubre de 2008, mentre circulava amb la seva motocicleta 
per la carretera BP-1241, a l’alçada del punt quilomètric 15,500, a causa de l’existència 
d’una taca d’oli sobre la calçada. 
 

Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat contenciós administratiu núm. 6  de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 

12.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jut jat Social núm. 19 de 
Barcelona, als Autos 1093/2010 promoguts per la sen yora L. F. J., front l’Agència 
de Comunicació Local, S.A., societat de capital ínt egrament públic, pertanyent al 
Consorci de Comunicació Local, el qual és un organi sme participat de la 
Diputació de Barcelona, on la senyora F. prestava e ls seus serveis fent tasques 
de producció règim mercantil des de setembre de l’a ny 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 Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, dictada als Autos 1093/2010, 
que declara la incompetència d’aquest ordre jurisdiccions per a resoldre la demanda 
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interposada per la senyora L. F. J. front l’Agència de Comunicació Local, S.A., societat 
de capital íntegrament públic, pertanyent al Consorci de Comunicació Local, el qual és 
un organisme participat de la Diputació de Barcelona, on la senyora F. prestava els 
seus serveis fent tasques de producció règim mercantil des de setembre de l’any 2006. 
 
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 Social número 19 de Barcelona dictada als Autos 
1093/2010, promoguts per la senyora L. F. J., front l’Agència de Comunicació Local, 
S.A., societat de capital íntegrament públic, pertanyent al Consorci de Comunicació 
Local, el qual és un organisme participat de la Diputació de Barcelona, on la senyora 
F. prestava els seus serveis fent tasques de producció règim mercantil des de 
setembre de l’any 2006. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 19  de Barcelona als efectes 
legals oportuns. 
 
13.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència que estima 
parcialment el recurs d’apel·lació interposat pel C onsorci de Collserola, la 
defensa del qual ha portat la Diputació de Barcelon a, dictada per la Sala de lo 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de J ustícia de Catalunya (Secció 
Quarta), en el rotlle d’apel·lació núm. 273/2009, i nterposat pel Consorci del Parc 
de Collserola contra la sentència de data 27 d’abri l de 2009 recaiguda en el 
recurs contenciós administratiu núm. 84/2009-A, ins tat per la Federació de 
Barcelona de la CGT de Catalunya relatiu a les base s annexes que regulen els 
processos selectius per a la provisió de 2 places d el subgrup A1 i 1 plaça del 
subgrup C2.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vista la sentència de la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (Secció Quarta), dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 273/2009, 
que estima parcialment el recurs d’apel·lació interposat pel Consorci del Parc de 
Collserola, contra la sentència de data 27 d’abril de 2009 recaiguda en el recurs 
contenciós administratiu núm. 84/2009-A, instat per la Federació de Barcelona de la 
CGT de Catalunya relatiu a les bases annexes regidores dels processos selectius per 
a la provisió de 2 places del subgrup A1 i 1 plaça del subgrup C2. 
 
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 parcialment per als 
interessos de la Diputació, dictada per la Sala de lo Contenciós Administratiu del 
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Quarta), rotlle d’apel·lació núm. 
273/2009, interposat pel Consorci del Parc de Collserola, contra la sentència de data 
27 d’abril de 2009 recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 84/2009-A, 
instat per la Federació de Barcelona de la CGT de Catalunya relatiu a les bases 
annexes regidores dels processos selectius per a la provisió de 2 places del subgrup 
A1 i 1 plaça del subgrup C2. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (Secció Quarta) als efectes legals oportuns. 
 
Servei de Govern Local 
 
14.- Dictamen que proposa resoldre la convocatòria pública per a l’any 2011 de 
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació.-  La Junta de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el Dictamen que 
proposa resoldre la convocatòria pública per a l’any 2011 de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats del Pla de concertació, aprovat per acord de la Junta de Govern 
de data 25 de novembre de 2010, per un import total de vint-i-set milions nou-cents 
setanta-quatre mil tres-cents setanta-dos euros amb seixanta cèntims 
(27.974.372,60)€; així com la desestimació per menor valoració i/o manca de recursos 
i altres per incompliment dels requisits de la convocatòria. Així mateix declarar la 
plurianualitat de la despesa dels ajuts econòmics i aprovar el model tipus de conveni 
per a l’acció de suport “Projectes de cooperació al desenvolupament “ a gestionar per 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, el contingut del qual figura en la CD que 
s’adjunta a la present Acta.  
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
15.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents dos mil sis-cents 
setanta-dos euros amb cinquanta-dos cèntims (202.67 2,52) € a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat a l’objecte de subsidiar el p réstec que concedirà la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catal unya Caixa), per finançar les 
inversions del pressupost 2011.-  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 
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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 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 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, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 

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 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 (Catalunya Caixa). 
 

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat presentà en data 28 de gener de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec d’1.097.063 € per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

Es proposa tramitar l'import de préstec d’1.097.063 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 
1.097.063€ amb una subvenció d’import 202.672,52 €. 
 

Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Subvenir en un import de dos-cents dos mil sis-cents setanta-dos euros amb 
cinquanta-dos cèntims (202.672,52) € a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 28 de gener de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/76200.  
 

Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
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Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
16.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-quatre mil    
quatre-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un c èntims (64.474,61) € a 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló a l’object e de subsidiar el préstec que 
concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarrago na i Manresa (Catalunya 
Caixa), per finançar les inversions del pressupost 2011.- 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 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 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, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
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 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 (Catalunya Caixa). 
 
L'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló presentà en data 25 de febrer de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec d’1.228.835,71 € per finançar inversions. 
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 401.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 349.000 € 
amb una subvenció d’import de 64.747,61 €. 
 
Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Subvenir en un import de seixanta-quatre mil quatre-cents setanta-quatre 
euros amb seixanta-un cèntims (64.474,61) € a l'Ajuntament de Santa Coloma de 
Cervelló d'acord amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de 
Crèdit Local en data 25 de febrer de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la 
Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del 
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa 
d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/76200.  
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, d'acord 
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
17.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent cinquanta-quatre mil 
nou-cents noranta-set euros amb setanta cèntims (15 4.997,70) € a l’Ajuntament 
de Premià de Mar a l’objecte de subsidiar el préste c que concedirà la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catal unya Caixa), per finançar les 
inversions del pressupost 2011.-  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. 
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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 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 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, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
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 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 (Catalunya Caixa). 
 
L'Ajuntament de Premià de Mar presentà en data 15 de març de 2011 una sol·licitud 
d'un préstec de  839.000 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Premià de Mar. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 839.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 839.000 € 
amb una subvenció d’import 154.997,70 €. 
 

Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Subvenir en un import de cent cinquanta-quatre mil nou-cents noranta-set 
euros amb setanta cèntims (154.997,70) € a l'Ajuntament de Premià de Mar d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 15 de març de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/76200.  
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Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
18.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent quaranta-nou mil     
sis-cents quaranta euros amb vint-i-un cèntims (149 .640,21) € a l’Ajuntament de 
Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec que c oncedirà la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), p er finançar les inversions 
del pressupost 2011.-  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 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 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, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
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 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 (Catalunya Caixa). 
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L'Ajuntament de Martorell presentà en data 23 de març de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 932,000 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Martorell. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 932.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 810.000 € 
amb una subvenció d’import 149.640,21 €. 
 
Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Subvenir en un import de cent quaranta-nou mil sis-cents quaranta euros amb 
vint-i-un cèntims (149.640,21) € a l'Ajuntament de Martorell d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 23 de 
març de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa d'Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/76200.  
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, d'acord amb la minuta que 
es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
19.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitanta-dos mil nou-cents 
quaranta-vuit euros amb setanta-un cèntims (82.948, 71) € a l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí a l’objecte de subsidiar el prést ec que concedirà la Caixa 
d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catal unya Caixa), per finançar les 
inversions del pressupost 2011.-  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 
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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 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 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, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
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 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 (Catalunya Caixa). 
 
L'Ajuntament de Vilanova del Camí presentà en data 24 de març de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec de 516.000 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 516.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es  subvenciona 449.000€ 
amb una subvenció d’import 82.948,71 €. 
 
Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Subvenir en un import de vuitanta-dos mil nou-cents quaranta-vuit euros amb 
setanta-un cèntims (82.948,71) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí d'acord amb la 
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24 
de març de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa d'Estalvis de 
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Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/76200.  
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilanova del Camí, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
20.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-tres mil dos-cents 
setanta-set euros amb trenta-set cèntims (23.277,37 ) € a l’Ajuntament d’Avià a 
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), per finançar  les inversions del 
pressupost 2011.-  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 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 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, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
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". 
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Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament 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 (Catalunya Caixa). 
 

L'Ajuntament d'Avià presentà en data 25 de març de 2011 una sol·licitud d'un préstec 
de 126.000 € per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Avià. 
 

Es proposa tramitar l'import de préstec de 126.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 126.000 € 
amb una subvenció d’import 23.227,37 €. 
 

Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Subvenir en un import de vint-i-tres mil dos-cents setanta-set euros amb 
trenta-set cèntims (23.277,37) € a l'Ajuntament d'Avià d'acord amb la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25 de Març de 
2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni Programa de Crèdit Local 
signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i 
Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/76200.  
 

Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Avià, d'acord amb la minuta que es va 
aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 

Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 

“ ANNEX ALS DICTÀMENS 15 AL 20 
 

  CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS A MB CÀRREC AL 
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TI PUS D’INTERÈS DELS 

PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNC IA PER AL 
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS  

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President 
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, 
assistit pel secretari Sr............................. 
 

L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. ....................................., 
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., ..............,  assistit pel secretari de 
la Corporació, Sr............... 
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Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat 
legal per obligar-se 
 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data ............... va 

prendre l’acord d’atorgar a l’Ajuntament de ...................... una subvenció d’import 
....................... euros per subsidiar el tipus d’interès del préstec de .................. euros 
acollit al Programa de Crèdit Local, signat per aquesta Corporació i la Caixa d’Estalvis 
de Catalunya mitjançant conveni de 19 d’octubre de 1994.  

 
II. Que l’Ajuntament de ................ , mitjançant (acord / resolució) de (Junta de Govern / 

Ple / Alcalde) de data ................. va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit 
Local de la Diputació de Barcelona. 

 
III. A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d’interès del préstec esmentat, 

ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden les 
següents: 

 
ESTIPULACIONS: 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i amb 
càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per subsidiar el 
tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat íntegrament al finançament 
d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a 
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb 
la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994, 
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius). 
 
SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna 
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import 
íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
que s’esmenta a la primera estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta 
dies de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a 
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci 
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals 
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions 
ordinàries. 
 
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment 
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar 
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al 
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat 
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà 
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a 
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès 
del préstec concedida. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

30/118 

SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen 
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès 
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de 
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al 
BOP núm. 297 de 13.12.1994). 
 
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 
 

Barcelona, ........................     (Municipi)....................”  
 

21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import divuit mil 
nou-cents vuit euros amb noranta-nou cèntims (18.90 8,99) € per a finançar 
l’actuació local “Asfaltat accessos” al 0% d’interè s i a retornar en 10 anualitats, 
provinent del crèdit per a “Llar infants carrer Esp ort”, a l’Ajuntament de Castellví 
de la Marca.-  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 13/5/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Castellví de la Marca, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Llar infants carrer Esport 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 45/2010 

 

En data 1/7/10 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 18/3/11,  per destinar-ho a “Asfaltat accessos”. 
 

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.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ”Llar infants carrer Esport” 
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Ens local:  Ajuntament de Castellví de la Marca  
Actuació:  Asfaltat accessos 
Import crèdit:  18.908,99 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 26/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de divuit mil nou-cents vuit euros amb 
noranta-nou cèntims 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 1/7/10 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 
 
22.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdi t de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Llar infants carrer 
Esport” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualita ts, en el sentit de destinar divuit 
mil nou-cents vuit euros amb noranta-nou cèntims (1 8.908,99) € a finançar  
l’actuació “Asfaltat accessos”, a l’Ajuntament de C astellví de la Marca.-  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 13/5/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Castellví de la Marca, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Llar infants carrer Esport 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 45/2010 

 
En data 1/7/10 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 18/3/11,  per destinar-ho a “Asfaltat accessos”. 
 
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. 
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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.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 13/5/10 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Castellví de la Marca 
Actuació:  Llar infants carrer Esport 
Import crèdit:  131.091,01 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120 en un import de divuit mil nou-cents vuit euros amb noranta-nou 
cèntims. 
 
Tercer.- 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.  
 
23.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit 
mil (108.000) €  per a finançar l’actuació local “U rb. carrers J. Miró i altres” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Accessos barri 
Santa Anna”, a l’Ajuntament de Premià de Dalt.-  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 23/12/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Accessos barri Santa Anna 
Import crèdit:  108.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 182/2010 

 
En data 23/12/10 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 10/3/11,  per destinar-ho a “Urb. Carrers J. Miró i 
altres”. 
 
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. 
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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 següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ”Accessos barri Santa Anna” 
 

Ens local:  Ajuntament de Premià de Dalt  
Actuació:  Urb. carrers J. Miró i altres 
Import crèdit:  108.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 25/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vuit 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 1/7/10 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. 
 
24.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdi t de Caixa d’import cent vuit 
mil (108.000) €  per a finançar l’actuació local “A ccessos barri Santa Anna” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sent it de destinar-ho a finançar 
l’actuació “Urb. carrers J. Miró i altres”, a l’Aju ntament de Premià de Dalt.-  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 23/12/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Premià de Dalt, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Accessos barri Santa Anna 
Import crèdit:  108.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 182/2010 

 
En data 23/12/10 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 10/3/11,  per destinar-ho a “Urb. Carrers J. Miró i 
altres”. 
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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 13/5/10 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Premià de Dalt 
Actuació:  Accessos barri Santa Anna 
Import crèdit:  0 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120 en un import de cent vuit mil euros. 
 

Tercer.- 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.  
 

25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
trenta mil dos-cents catorze euros amb trenta-un cè ntims (130.214,31) €  per a 
finançar l’actuació local “Ampliació camí Muralla” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Gironella.-  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. 
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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 Gironella, presentada en 
data 17/11/2010 per finançar la inversió “Ampliació camí Muralla” 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:  Ajuntament de Gironella  
Actuació:  Ampliació camí Muralla 
Import crèdit:  130.214,31 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 183/2010 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent trenta mil dos-cents catorze euros 
amb trenta-un 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.  
 
26.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Subministrament 
energia elèctrica” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall.-  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 Lliçà de Vall, presentada en 
data 31/03/2011 per finançar la inversió “Subministrament energia elèctrica” 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:  Ajuntament de Lliçà de Vall  
Actuació:  Subministrament energia elèctrica 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 35/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta 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.  
 
27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000)€ per a finançar l’actuació local “Arranjament carrers” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Aju ntament de Pont de Vilomara i 
Rocafort.-  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 del Pont de Vilomara i Rocafort, 
presentada en data 02/03/2011 per finançar la inversió “Arranjament carrers” 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:  Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort  
Actuació:  Arranjament carrers 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 15/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta 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.  
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  
 

Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l pacte tercer del conveni de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Mo nestir de Montserrat per a la 
“REHABILITACIÓ DE L’HOSTATGERIA DEL MONESTIR DE MON TSERRAT”.-  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, en la reunió ordinària de data 
16 de setembre de 2010, aprovà el dictamen que proposa aprovar el conveni específic 
de col·laboració amb la Diputació de Barcelona i el Monestir de Montserrat per a la 
Rehabilitació de l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat. 
 
Vist el conveni específic de col·laboració formalitzat amb la Diputació de Barcelona i el 
Monestir de Montserrat per a la rehabilitació de l’Hostatgeria de Montserrat signat al 
Monestir de Montserrat en data 25 de gener de 2011. 
 
Vist que la Comunitat religiosa del Monestir de Montserrat, en data 15 de març de 
2011 sol·licita la modificació del Conveni de referència, en el sentit d’establir en el 
pacte tercer relatiu a la justificació de les despeses, que es considerarà despesa 
realitzada les factures i certificacions aprovades pel Monestir de Montserrat sense 
necessitat que aquestes hagin estat prèviament pagades, tal i com disposa l’article 
31.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.  
 
Atès que la Diputació accepta la sol·licitud presentada per la Comunitat religiosa del 
Monestir de Montserrat i els motius en que fonamenta la seva decisió. 
 
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 la modificació del Pacte tercer del conveni específic de col·laboració 
formalitzat amb la Diputació de Barcelona i el Monestir de Montserrat per a la 
rehabilitació de l’Hostatgeria de Montserrat, signat al Monestir de Montserrat  en data 
25 de gener de 2011, que quedarà redactat de la manera següent:  
 

“ Tercer.- Justificació  de les despeses  
 
La justificació d’aquesta subvenció s’efectuarà mitjançant compte justificatiu amb aportació 
de justificants de despesa d’acord amb els modelaris aprovats per la Diputació de 
Barcelona, i amb el contingut previst a l’article 72 del Reglament de la Llei General de 
Subvencions 
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Per fer efectius els diferents pagaments parcials de l’aportació de la Diputació, el Monestir 
de Montserrat haurà de presentar la justificació de les despeses de l’actuació, mitjançant 
una relació de les despeses justificades, aportant la documentació que correspongui en 
cada pagament d’entre la que s’indica a continuació,  en original o còpia acarada:  

 
- Copies dels contractes signats pel Monestir de Montserrat per a la redacció del projecte 

executiu i la direcció facultativa de l’obra.   
- Factura d’honoraris de la redacció del projecte executiu de rehabilitació de la Hostatgeria de 

Montserrat. 
- Factura d’honoraris de la direcció facultativa de l’obra de rehabilitació de la Hostatgeria de 

Montserrat. 
- Un exemplar del projecte executiu de la rehabilitació de la Hostatgeria de Montserrat. 
- Contracte signat entre el Monestir de Montserrat i l’empresa encarregada de l’execució de 

l’obra de rehabilitació de la Hostatgeria de Montserrat. 
- Remissió de les certificacions d’obres executades, acceptades pel Monestir de Montserrat, 

acompanyades de les corresponents factures i per fotografies, del estat actual de l’obra en 
la data d’emissió de cada certificació. 

- Acte de recepció final de les obres. 
 

Les factures, així com les certificacions d’obres caldrà que siguin aprovades prèviament pel 
Monestir de Montserrat, sense que sigui necessari el seu pagament per a considerar-les 
despeses subvencionables d’acord amb allò previst a l’article 31.2 de la Llei General de 
Subvencions. 
 
Per poder efectuar el darrer pagament, caldrà presentar íntegrament complimentat el 
compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa i acreditar el pagament de totes 
les despeses anteriorment justificades.”  

 
Segon.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Monestir de  Montserrat. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del P la de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la form alització d’un conveni 
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Terr assa, als efectes de 
l’actuació “Projecte d'urbanització de la carretera  de Rubí, BP-1503 entre la 
carretera de Montcada i el carrer de Baldrich”.-  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 Terrassa s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
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“Projecte d’urbanització de la carretera de Rubí, BP-1503, entre la carretera de 
Montcada i el carrer de Baldrich”. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies 
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
Atès que 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. 
 
Vista la Refosa 1/2010, epígraf 2.1.c), que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació 
de convenis per un import superior a 100.000 €. 
 
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/71213 d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ 
 
 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

ÀMBIT DE SUPORT A LES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT S 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Terrassa 
NIF: XXXXXXXXX 

Actuació: Projecte d’urbanització de la carretera de Rubí, BP-1503, entre la 
carretera de Montcada i el carrer de Baldrich 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

2011 405.638,65 € 

Codi XBMQ: 11/X/71213 
Tipus de suport: Suport econòmic 
Centre Gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
Il.lm. Sr. Antoni Fogué Moya, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
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publicada al BOPB núm. 149 (23/6/2010), assistit per la secretària general de la corporació, 
Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència 
de la corporació de data 22/3/2010, publicat al BOPB núm. 77 (31/3/2010). 
 
AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat per l’Alcalde president de l’Ajuntament de 
Terrassa, Sr. Pere Navarro i Morera, assistit pel secretari accidental de l’Ajuntament, Sr. 
Isidre Colàs i Castilla. 
 

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. Que l’Ajuntament de Terrassa s’ha adherit al Protocol general del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la qual cosa, a partir d’ara 
rebrà la denominació “ens local adherit”. 

 
III. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de 

Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
de l’obra d’urbanització de la carretera de Rubí, BP-1503, entre la carretera de 
Montcada i el carrer de Baldrich. 

 
IV. Que l’objecte, doncs, d’aquestes obres és la eliminació d’un sentit de circulació de la 

carretera de Rubí i repartir la vialitat generada d’aquesta modificació a través d’altres 
carrers, passant a tenir la carretera BP-1503 un únic sentit de circulació i en 
conseqüència perd la condició funcional de carretera convencional, amb un trànsit 
majoritàriament urbà, la qual cosa permet un traspàs de la mateixa a la jurisdicció 
municipal, d’acord amb el que preveu l’article 172 del Decret 293/2003, de 18 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
V. 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 dictamen de Junta de 
Govern de data.............. 

 
VI. 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.   Objecte del conveni 
1.1  L’Ajuntament de Terrassa 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:  
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Actuació a realitzar Urbanització de la carretera de Rubí, BP-1503, entre la 
carretera de Montcada i el carrer de Baldrich 

Àmbit de suport del Pla 
de concertació Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Foment del desenvolupament social i econòmic del territori 
de la província 

Política local que es 
fomenta Millora de la seguretat i la funcionalitat viària 

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

adherit i el provincial:  
- L’interès específic de l’ens local adherit 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 
Periodificació 2011 
Aportació de la Diputació (total): 405.638,65 € 

 
• Per part de l’ens local adherit:  

 
L’Ajuntament de Terrassa prèviament a la signatura del present conveni remetrà a la 
Diputació de Barcelona notificació del corresponent acord per part de l’òrgan competent 
municipal sol·licitant l’inici del procediment per al traspàs de titularitat a la corporació 
municipal de la carretera BP-1503, entre la carretera de Montcada i el carrer de Baldrich. 
 
L’Ajuntament de Terrassa serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació,  
direcció, coordinació de seguretat i salut,  i execució de les obres del “Projecte 
d’urbanització de la carretera de Rubí, BP-1503, entre la carretera de Montcada i el carrer 
Baldrich”. 
 
L’Ajuntament de Terrassa no tindrà l’obligació de demanar el preceptiu permís per a 
l’execució de les obres, ja que la redacció del projecte ha estat  supervisada pel personal 
tècnic d’aquesta Gerència. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres, 
el cost d’aquest increment del pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa. 
 
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 amb la seva signatura per les parts fins l’acabament de 
l’actuació. En cap cas superarà l’any 2013.  
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4.   Justificació de les despeses 
4.1  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

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

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/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 s’inicia amb la vigència del present conveni i 

no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5.   Pagament  
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 
justificacions per part de l’ens beneficiari. 

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

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

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

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

 
7.   Identificació de la font de finançament 
7.1 L’ens local 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. 
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7.2 Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 
finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització. 

 
8.   Documentació tècnica 
8.1 L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

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

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

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

 
9.   Balanç de l’acció concertada 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/xbmq 
 
10.   Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

 
11.   Incompliment  
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 públiq ues 
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 i disposar una despesa de quatre-cents cinc mil sis-cents trenta-vuit 
euros amb seixanta-cinc cèntims (405.638,65) €, amb càrrec a l’aplicació 
G/31100/453A0/76260 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. 
 

30.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del P la de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modi ficació del conveni específic 
de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olvan, als efec tes de l’actuació “Projecte 
reordenació marge esquerre C-16z a Cal Rosal pk. 93 ,405 al 93,625”.-  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 d’aquesta Diputació en data 28 de maig de 2009, va 
aprovar la minuta d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Olvan, als efectes de l’execució de les obres de l’actuació: Reordenació marge 
esquerra C-16z a Cal Rosal (p.k. 93+405 al p.k. 93+625 T.M Olvan), en el marc del Pla 
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
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Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcaldessa de 
l’Ajuntament d’Olvan i el President d’aquesta Diputació, en data 23 de juliol de 2009. 
 

Atès que, segons els termes previstos en el conveni, l’aportació de la Diputació de 
Barcelona a l’actuació objecte del conveni és de 526.471,62 €. 
 

Atès que l’Ajuntament d’Olvan va sol·licitar un canvi de destinació de preacords, 
reduint l’actuació esmentada en un import de 76.000 €, per tal de destinar-lo a altres 
actuacions. 
 

Vist que des del Servei de Govern Local es va portar a tràmit el canvi de destinació de 
preacords proposats per l’Ajuntament, d’acord amb la distribució següent: 
 

Necessitats preacordada objecte de canvi  Aportació 
Diputació 

Any 
d’inici 

Tipus de 
Suport Centre Gestor 

Reordenació del  marge esquerra de la C-
16z a Cal Rosal 526.471,62 € 2009 Suport 

econòmic 

Gerència 
d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

Nova necessitat preacordada Aportació 
Diputació 

Any 
d’inici 

Tipus de 
Suport Centre Gestor 

Obres de millora zona verda del Pla de 
l’Italià 32.000 € 2010 Suport 

econòmic 

Servei 
d’Equipaments i 

Espai Públic 

Adquisició carpes mercat bolet Cal Rosal 17.000 € 2010 Suport 
econòmic 

Oficina Tècnica de 
Turisme 

Obres d’ adequació del punt TIC   9.000 € 2010 Suport 
econòmic 

Oficina de 
Projectes Transv. i 
Suport a la Gestió 

Redacció projecte bàsic Equipament Cal 
Rosal 18.000 € 2010 Suport 

econòmic 

Servei 
d’Equipaments i 

Espai Públic 

Reordenació del marge esquerra de la C-
16z a Cal Rosal 450.471,62 € 2010 Suport 

econòmic 

Gerència 
d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat 

 
Vista la Refosa 1/2010 epígraf 2.1.3.c) que atribueix la competència per a aprovar 
convenis específics per un import superior a 100.000 €. a la Junta de Govern i en el 
mateix sentit per a resoldre sobre la seva modificació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació del conveni específic, celebrat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Olvan, amb la finalitat de l’execució de les obres de 
l’actuació “ Reordenació marge esquerra C-16z a Cal Rosal (p.k. 93+405 al p.k. 
93+625 T.M Olvan)” en el sentit que el suport econòmic de la Diputació de Barcelona a 
l’actuació esmentada és de 450.471,62 €. 
 
Segon.- Modificar l’operació comptable núm. 9030003259 incorporada al pressupost 
de l’exercici 2011 a l’aplicació pressupostària G/31100/453A0/76260, en el sentit de 
reduir el seu import en 76.000 €. 
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Tercer.-  Destinar la modificació de 76.000 €. a finançar els preacords següents: 
 
Obres de millora zona verda del Pla de 
l’Italià 32.000 € 2010 Suport 

econòmic 
Servei d’Equipaments 

i Espai Públic 

Adquisició carpes mercat bolet Cal Rosal 17.000 € 2010 Suport 
econòmic 

Oficina Tècnica de 
Turisme 

Redacció projecte bàsic Equipament Cal 
Rosal 

18.000 € 2010 Suport 
econòmic 

Servei d’Equipaments 
i Espai Públic 

Obres d’ adequació del punt TIC   9.000 € 2010 Suport 
econòmic 

Oficina de Projectes 
Transv. i Suport a la 

Gestió 
 
Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Cinquè.-  Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. D. B. B., en resolució de l’expedient núm. 2011 /1779.- 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. D. B. B., de data 15/02/2011, 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 tanca diàfana, a la carretera BV-5159, del punt quilomètric 
2+024 al 2+086, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Roca Del Valles i 
d’ampliació d'accés existent, a la carretera BV-5159, punt quilomètric 2+044, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de La Roca Del Vallès (Exp. núm. 2011/1779). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/03/2011, 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 tanca 
diàfana. 
 
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 d’ampliació d'accés 
existent. 
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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: 
 
• 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. 

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

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

 
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 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 58,90 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera 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 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

49/118 

es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. D. B. B., en relació amb l’expedient número 2011/1779. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. D. B. B., autorització d’obres de 
construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-5159, del punt quilomètric 2+024 al 
2+086, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Roca Del Vallès i 
d’ampliació d'accés existent, a la carretera BV-5159, punt quilomètric 2+044, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de La Roca Del Vallès (Exp. núm. 2011/1779), 
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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 58,90 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. D. B. B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXXXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 

32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient n úm. 2011/1865.-  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 Consell Comarcal del Maresme, de data 15/02/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 16/02/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’instal·lació de rètols informatius, a les carreteres: 
 
BP-5002, punt quilomètric 1+620, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal 
d’Alella;  
BV-5023, punt quilomètric 1+375 i 1+790, marge esquerre, tram urbà, al terme 
municipal de Premià de Dalt i Vilassar de Dalt;  
BV-5033, punt quilomètric 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Andreu de Llavaneres; 
BV-5034, punt quilomètric 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Vicenç de Montalt;  
BV-5128, punt quilomètric 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant 
Pol de Mar; 
B-502, punt quilomètric 1+386 i al 2+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Cabrera de Mar i  
BV-5031,  punt quilomètric 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Mataró (Exp. núm. 2011/1865). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 14/03/2011, 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, a la carretera BP-5002, BV-5023, BV-5033, BV-5034 i BV-5128, tram urbà. 
 
Atès el que disposen els articles 93, 96 i 168 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Prèviament a la instal·lació es disposarà de l’oportuna llicència municipal on ha de 

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

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

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

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

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

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

• Una vegada finalitzada les proves que motiven la instal·lació d’aquest rètols, aquest 
es retiraran imediatament.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu, a la carreteraB-502 iBV-5031, tram no urbà. 
 
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: 
 
• Prèviament a la instal·lació es disposarà de l’oportuna llicència municipal on ha de 

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

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

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

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

• Una vegada finalitzada les proves que motiven la instal·lació d’aquest rètols, aquest 
es retiraran imediatament.” 

 

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 2011, 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 Consell Comarcal Del Maresme, en relació amb l’expedient número 
2011/1865.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Maresme, 
autorització d’instal·lació de rètols informatius, a les carreteres BP-5002, punt 
quilomètric 1+620, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Alella; BV-5023, 
punt quilomètric 1+375 i 1+790, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Premià de Dalt i Vilassar de Dalt; BV-5033, punt quilomètric 1+025, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres; BV-5034, punt 
quilomètric 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de 
Montalt; BV-5128, punt quilomètric 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal 
de Sant Pol de Mar; B-502, punt quilomètric 1+386 i al 2+000, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar i BV-5031,  punt quilomètric 1+710, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Mataró (Exp. núm. 2011/1865), 
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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 al Consell Comarcal del Maresme, amb domicili a 
efectes de notificacions a Mataró (08301), Plaça Miquel Biada, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 

33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del              
Sr. J. M. V. O., en resolució de l’expedient núm. 2 011/2016.- 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. M. V. O., de data 11/02/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 21/02/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres d’instal·lació provisional de caseta de venda de pirotècnia, a la carretera BV-
1501, del punt quilomètric 0+335 al 0+340, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellbisbal (Exp. núm. 2011/2016). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 08/03/2011, 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 provisional 
de caseta de venda de pirotècnia. 
 

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, així com la corresponent 
llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen. 

• La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable. 
• No hi haurà cap part de la instal·lació en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 

metres de l’aresta exterior de l’esplanació. 
• En tota la part de la instal·lació situada en zona 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. 

• El permís tindrà una duració de 3 mesos. A la finalització dels mateixos, el 
peticionari estarà obligat a desmuntar la caseta i a endur-se la. 

• La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es 
desmunti. Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la caseta 
en un bon estat de neteja, mentre duri la estada de la mateixa en el emplaçament. 

• Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada. 
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els  vehicles que vulguin comprar, sense 
perillositat pel trànsit.” 
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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 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 

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

Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. J. M. V. O., en relació amb l’expedient número 2011/2016. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. M. V. O., autorització d’obres 
d’instal·lació provisional de caseta de venda de pirotècnia, a la carretera BV-1501, del 
punt quilomètric 0+335 al 0+340, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Castellbisbal (Expedient número 2011/2016), 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 mesos 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. M. V. O., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XXX, XXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 

34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. O. C. O., en resolució de l’expedient núm. 2011 /2067.- 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 del Sr. O. C. O., de data 22/02/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita autorització 
d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4243, al punt quilomètric 4+910, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu (Exp. núm. 
2011/2067). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 14/03/2011, 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’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
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 
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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. O. C. O., en relació amb l’expedient número 2011/2067. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. O. C. O., autorització d’instal·lació 
de rètol informatiu, a la carretera BV-4243, al punt quilomètric 4+910, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal de Castellar del Riu (Expedient número 2011/2067), 
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 2011, 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 al Sr. O. C. O. amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX, XXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Planta 
Compostatge Fumanya, en resolució de l’expedient nú m. 2011/2364.- 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 Planta Compostatge Fumanya, de data 01/03/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/03/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
4342, del punt quilomètric 5+730 al 5+747, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Martí d’Albars (Exp. núm. 2011/2364). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/03/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la 

mateixa al llarg de l’accés 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) i es pintarà la línia de 
detenció a l’accés. 

• 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. 

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

 
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 2011, 
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 
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Planta Compostatge Fumanya, en relació amb l’expedient número 
2011/2364. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Planta Compostatge Fumanya, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4342, del 
punt quilomètric 5+730 al 5+747, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Martí d’Albars (Expedient número 2011/2364), 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Planta Compostatge Fumanya, amb domicili a 
efectes de notificacions a Sant Martí d’Albars (08515), Casa Fumanya, s/n,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Serveis 
Forestals F. Masagué SL, en resolució de l’expedien t núm. 2011/2507.-  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 Serveis Forestals F. Masagué, S.L., de data 02/03/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 04/03/2011, pel qual es 
sol·licita autorització de tala d'arbres, a la carretera C-1415c, del punt quilomètric 
6+786 al 7+358, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Roca Del Vallès, 
(Exp. núm. 2011/2507). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/03/2011, 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 tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

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

es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 
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• 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 Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya).” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Serveis Forestals F. Masagué, S.L., en relació amb l’expedient número 
2011/2507. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Serveis Forestals F. Masagué, S.L., 
autorització de tala d'arbres, a la carretera C-1415c, del punt quilomètric 6+786 al 
7+358, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de La Roca Del Vallès, (Expedient 
número 2011/2507), 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.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució a Serveis Forestals F. Masagué, S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions XXXX, carrer XXXX, X,  amb indicació dels recursos 
procedents. 
 

37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. F. V. S., en resolució de l’expedient núm. 2011 /2518.- 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. F. V. S., de data 28/02/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 08/03/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció d'una cuneta revestida de formigó, a la carretera BV-4342, del 
punt quilomètric 3+515 al 3+530, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Marti d’Albars i de construcció de mur, a la carretera BV-4342, del punt 
quilomètric 3+470 al 3+515, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Marti d’Albars (Exp. núm. 2011/2518). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/03/2011, 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 
cuneta revestida de formigó. 
 

Atès el que disposa l’article 100 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 

• La cuneta serà tipus TTR-10 de 1,5 metres d’amplada. 
• Serà de formigó armat amb un gruix mínim de 20 centímetres, amb malla 

electrosoldada de 15x15cm i 8 mm de diàmetre.” 
 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de mur 
 

Atès el que disposa l’article 80.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• No hi haurà cap part del mur en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 metres de 
l’aresta exterior de l’esplanació. 

• No es perjudicarà la visibilitat ni la seguretat de la carretera amb el mur. 
• S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal de 

donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als seus 
talussos.” 
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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 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. F. V. S., en relació amb l’expedient número 2011/2518. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. F. V. S., autorització d’obres de 
construcció d'una cuneta revestida de formigó, a la carretera BV-4342, del punt 
quilomètric 3+515 al 3+530, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Marti d’Albars i de construcció de mur, a la carretera BV-4342, del punt quilomètric 
3+470 al 3+515, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Marti 
d’Albars (Exp. núm. 2011/2518), 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 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a F. V. S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XXX, XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
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38.- Dictamen que proposa la denegació d’una autori tzació d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Martorelles, en resolució de l’expe dient núm. 2010/9618.-  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 Martorelles, de data 22/10/2010, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 29/10/2010, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-5001, punt quilomètric 
13+430, 13+727, marge dret, tram urbà i punt quilomètric 14+442 marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Martorelles (Exp. núm. 2010/9618). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 18/02/2011, 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 de rètol 
publicitari, en el PK 14+442. 
 

Atès el que disposa l’article 91.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 

• Es prohibeix la realització de publicitat, excepte en els trams urbans, en una franja 
de 100 metres mesurada des de l'aresta exterior de la calçada. Es prohibeix, en 
qualsevol cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic dels trams no 
urbans de la carretera.” 

 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu, en el PK 13+430 i 13+727. 
 

Atès el que disposen els articles 93, 96 i 168 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• Prèviament a la instal·lació es disposarà de l’oportuna llicència municipal on ha de 
quedar reflectit el disseny i dimensions dels rètols. 

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

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

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

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

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 
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Atès el que disposa l’article 91 del Decret 293/2003, de 18 de novembre pel qual 
s'aprova el Reglament general de carreteres 
 
“Publicitat i rètols 
 
Article 91 
 
Prohibició 
 
91.1  Es prohibeix la realització de publicitat, excepte en els trams urbans, en una 
franja de 100 m mesurada des de l'aresta exterior de la calçada. Es prohibeix, en 
qualsevol cas, la publicitat visible des de la zona de domini públic dels trams no urbans 
de la carretera. 
 
Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització. 
 
91.2  La prohibició establerta en l'apartat anterior afecta a tots els elements de la 
instal·lació publicitària, i inclou la fixació de rètols, la col·locació de suports i qualsevol 
manifestació de l'activitat publicitària, dibuixos pictogrames, anagrames, senyals 
lluminosos i acústics i, en general, qualsevol reclam per atreure l'atenció de la persona 
usuària de la carretera. 
 
91.3  A efectes d'aquest Reglament, s'entén per visible tota instal·lació publicitària que 
resulti llegible o comprensible des de la part de la zona de domini públic de la 
carretera, i en qualsevol cas els rètols quina segona major dimensió sigui superior al 
10% de la seva distancia a l'aresta exterior de la calçada o aquells, que per les seves 
característiques o lluminositat, vistos des de qualsevol punt de la plataforma de la 
carretera, puguin produir enlluernaments, confusió o distracció a les persones 
usuàries, o siguin incompatibles amb la seguretat de la circulació viària.” 
 
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 2011, 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  
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Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic 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 Martorelles, en relació amb l’expedient número 
2010/9618. 
 
Segon.-  Aprovar, en conseqüència, l’informe favorable relatiu a l’Ajuntament de 
Martorelles, d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-5001, punt quilomètric 
13+430 i 13+727, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Martorelles (Exp. 
2010/9618), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Denegar, en conseqüència, l’autorització per a la instal·lació de rètol 
informatiu, a la carretera BV-5001, punt quilomètric 14+442, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Martorelles (Expedient núm. 2010/9618). 
 
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Martorelles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Martorelles (08107), Plaça Ajuntament, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
39.- Dictamen que proposa la rectificació d’una err ada material del dictamen 
d’una autorització d’obres a favor del Sr. A. G. C. , en resolució de l’expedient 
núm. 2010/10196.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb data 27 de gener de 2011, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar al Sr. A. G. C. les obres de construcció de mur i 
condicionament d’accés existent a la carretera BV-2155, al PK 1+520 (Expedient de 
permisos número 2010/10196). 
 
En l’esmentada resolució, s’ha detectat una errada material en el terme municipal al 
qual pertany el PK 1+520 de la carretera BV-2155, en el sentit que s’indica que 
pertany a Subirats, quan en realitat pertany al municipi de Puigdàlber. 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
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L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat. 
 
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.- Rectificar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de 
data 27 de gener de 2011, mitjançant el qual es van autoritzar al Sr. A. G. C. les obres 
de construcció de mur i condicionament d’accés existent a la carretera BV-2155, al PK 
1+520 en el següent sentit:  
 
On diu: Terme municipal de Subirats 
Ha de dir: Terme municipal de Puigdàlber 
 
Segon.- Notificar la present resolució al Sr. A. G. C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XXXX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
ÀREA D’ESPORTS  

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
40.- Dictamen que proposa aprovar la concessió d’aj uts econòmics derivats del 
Programa complementari “Assistència per a la millor a de material esportiu 
inventariable” en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les 
infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barce lona Municipis de Qualitat 
2008-2011, per un import de cinc-cents quaranta mil  set-cents noranta (540.790)€.-  
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: 
 
L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona desenvolupa una línia de cooperació 
amb els ens locals adreçada a millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i 
ciutadanes de la província mitjançant l’impuls de la pràctica físico-esportiva, difonent 
els beneficis físics, psíquics i socials de l’esport i potenciant els seus caràcters 
educatiu, recreatiu i de millora de la salut. 
 
La cooperació es materialitza en el suport tècnic i econòmic tant en l’àmbit de les 
activitats i programes esportius com en l’àmbit de la planificació, disseny, construcció i 
gestió dels equipaments necessaris per desenvolupar pràctiques físico-esportives 
d’acord amb les necessitats dels municipis. 
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El suport tècnic i econòmic s’inclou dins l’objectiu estratègic de la cooperació, que es la 
millora de la qualitat dels equipaments i els serveis esportius, contribuint a la 
configuració d’una xarxa d’equipaments esportius locals equilibrada, innovant i 
millorant la prestació dels serveis esportius locals, i afavorint l intercanvi de 
coneixements. 
 
Per Decret  95/2005, de 31 de  maig, es va aprovar el Pla d’Instal·lacions Esportives 
de Catalunya, que és l’instrument jurídic i tècnic mitjançant el qual el Govern de la 
Generalitat de Catalunya planifica les actuacions dels equipaments necessaris per 
facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes la pràctica fisico-esportiva en les seves 
diferents vessants d’iniciació, formació, competició, recreació i manteniment. Dins del 
Pla Director esmentat s’aprova la normativa tècnica dels equipaments esportius, on 
s’estableixen les condicions d’obligat compliment del material esportiu. 
 
Per disposar d’informació adreçada a contribuir al compliment de la normativa vigent, 
l’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona va encarregar al desembre de 2009 un 
estudi de camp per valorar les necessitats globals que hi havia al territori en relació a 
l’estat del material esportiu (principalment porteries de handbol, futbol sala, futbol, 
cistelles de bàsquet) de les seves instal·lacions esportives.  El resultat d’aquest estudi 
tenia per finalitat orientar possibles línies de suport als ens locals per a la substitució, 
millora o implementació del material esportiu. 
 
A la vista dels resultats de l’estudi “Informe sobre la inspecció visual relativa a les 
condicions del material esportiu de les instal·lacions esportives de la província de 
Barcelona. Fase 1”, es va constatar la necessitat d’actualitzar i/o millorar decididament 
l’estat del material esportiu a fi i efecte de garantir les condicions de seguretat dels /de 
les usuaris/ies. 
 
L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona vol donar continuïtat a la línia de suport 
econòmic als ens locals iniciada l’any 2010, en el marc del Pla de concertació. 
 
L’Àrea d’Esports de la Diputació de Barcelona ofereix una nova convocatòria per a 
l’any 2011 de suport econòmic als ens locals per tal de contribuir a la millora de la 
seguretat de les instal·lacions esportives municipals. Concretament amb la finalitat  
que els ens locals puguin minimitzar els riscos del seu material esportiu inventariable 
amb accions de millora, substitució o implementació d’aquests elements, segons les 
condicions exigides per la normativa vigent, dins dels seus espais esportius. Tot el 
material subvencionat haurà de complir la normativa que li sigui d’aplicació.  
 
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. Aquest 
Protocol ha estat modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 
12/5/2009). 
 
Per al desenvolupament dels seus objectius i orientacions estratègiques, el Pla de 
concertació disposa d’un conjunt diferenciat d’instruments i procediments de 
concertació adients amb la naturalesa de les necessitats, els acords i les actuacions 
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que se’n deriven. La suma d’aquests elements garanteix la prestació integral de 
polítiques públiques locals de qualitat i reben la denominació d’àmbits de suport. 
 

L’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments, creat per la clàusula 7a de 
l’esmentat Protocol inclou els recursos i els instruments per al desenvolupament 
concertat de polítiques públiques locals en infraestructures i equipaments. Tanmateix, 
aquesta clàusula preveu la possibilitat que en el marc d’aquest àmbit de suport, la 
Diputació de Barcelona pugui dotar-se de programes complementaris, per tal d’ajustar-
se a les necessitats dels ens locals de la província. 
 

Atès que la disposició addicional vuitena de la llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions, estableix que les subvencions que integren plans o 
instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i 
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, resultant d’aplicació 
supletòria les disposicions de la Llei 38/2003, així com de la Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple 
de 30 d’octubre de 2008, (BOP núm. 13, de 15-01-09). 
 

La Junta de Govern, en sessió de data 25 de novembre de 2010, va aprovar el Règim 
de concertació del Programa complementari “Assistència per a la millora de material 
esportiu inventariable”, per a l’any 2011, que reculli les especificitats de gestió per 
donar resposta a la naturalesa de les actuacions implicades, i l’obertura de la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts, en el marc de l’àmbit de suport als equipaments 
i les infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011 
 

Un cop exhaurit el termini per a la presentació de sol·licituds per part dels ens locals de 
la província de Barcelona, s’ha procedit a la seva valoració i a la resolució de la 
convocatòria. 
 

Vist l’apartat 2.1.5) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en 
execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010 de data 16 de juny de 2010, i 
publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar la concessió dels següents ajuts econòmics derivats del Programa 
complementari “Assistència per a la millora de material esportiu inventariable” en 
el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011: 
 

Codi XBMQ  NIF Nom de l'Ens Local Nom de l'actuació 
Import Total a 
concedir per 

Municipi 
Joc porteries handbol Pavelló Esportiu 11/X/71296 XXXXXXXXX Ajuntament d'Abrera 
Joc porteries handbol Pista Vilalba 

2.400,00 € 

Xarxa volei Camp d'Esports 
Xarxa bàdminton Camp d'Esports 11/X71297 XXXXXXXXX Ajuntament d'Aiguafreda 
Joc porteries hoquei herba Camp d'Esports 

800,00 € 
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Codi XBMQ  NIF Nom de l'Ens Local Nom de l'actuació 
Import Total a 
concedir per 

Municipi 
Joc porteries futbol sala Pavelló mpal. 
Pals volei Pavelló mpal. 11/X/71298 XXXXXXXXX Ajuntament d'Alella 
Proteccions taulers cistelles bàsquet 
Pavelló mpal. 

2.500,00 € 

11/X/71299 XXXXXXXXX Ajuntament d'Alpens Porteria-cistella Pista Poliesportiva mpal. 1.300,00 € 

11/X/71300 XXXXXXXXX Ajuntament de l'Ametlla del 
Vallès 

Taulers cistelles bàsquet Pavelló mpal. 2.100,00 € 

Joc porteries futbol sala CEIP's 
Joc cistelles minibàsquet CEIP's 
Joc cistelles minibàsquet CEIP's 

11/X/71301 XXXXXXXXX Ajuntament d'Arenys de 
Mar 

Joc cistelles minibàsquet Plaça Palmeres 

3.219,00 € 

Joc porteries futbol Camp futbol 
11/X/71302 XXXXXXXXX Ajuntament d'Arenys de 

Munt Joc porteries hoquei patins i xarxes 
Pavelló mpal. 

3.651,00 € 

Joc cistelles minibàsquet Escola Francesc 
Burniol 
Joc cistelles minibàsquet Escola Francesc 
Burniol 
Joc porteries futbol sala Escola Francesc 
Burniol 

11/X71303 XXXXXXXXXX Ajuntament d'Argentona 

Joc porteries futbol sala Pavelló Esportiu 
mpal. 

5.400,00 € 

Joc porteries handbol/futbol sala Pavelló 
Bufalà 
Joc porteries handbol/futbol sala 
Poliesportiu Casagemes 
Joc porteries handbol/futbol sala 
Poliesportiu Llefià 

11/X/71304 XXXXXXXXXX Ajuntament de Badalona 

Joc porteries handbol/futbol sala Pista 
Poliesportiva Bonavista 

5.200,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
Joc porteries futbol sala pista Poliesportiva 11/X/71305 XXXXXXXXXX Ajuntament de Badia del 

Vallès 
Xarxes porteries futbol sala Pavelló 

3.800,00 € 

Grua piscina complex esportiu Can Llobet 
Elíptica Complex Esportiu Can llobet 11/X/71306 XXXXXXXXXX 

Patronat Municipal 
d'Esports de Barberà del 
Vallès Bicicleta estàtica Complex Esportiu Can 

Llobet 

6.300,00 € 

Joc cistelles bàsquet Zona Esportiva El 
Tossalet 
Taulers bàsquet Pavelló Esportiu mpal. 2 
Banquetes Pavelló Esportiu mpal. 

11/X/71307 XXXXXXXXX Ajuntament de Berga 

Espatlleres Pavelló Esportiu mpla. 2 

4.084,20 € 

Joc cistelles bàsquet Zona Esportiva 
Saulons d'En Déu 
Joc porteries hoquei Pavelló mpal. 
Joc cistelles minibàsquet Pavelló mpal. 

11/X/71308 XXXXXXXXX Ajuntament de Bigues i 
Riells 

Joc cistelles minibàsquet Pavelló mpal. 

8.400,00 € 

11/X/71309 XXXXXXXXX Ajuntament de Cabrera de 
Mar 

Joc porteries Futbol sala Annex camp 
futbol municipal 

1.300,00 € 

Joc porteries futbol-7 Camp futbol mpal. 
Joc porteries futbol-7 Camp futbol mpal. 
Joc porteries futbol sala Camp futbol 
municipal 

11/X/71310 XXXXXXXXX Ajuntament de Cabrils 

Joc porteries futbol sala Camp futbol 
municipal 

6.800,00 € 
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Codi XBMQ  NIF Nom de l'Ens Local Nom de l'actuació 
Import Total a 
concedir per 

Municipi 
Joc porteries futbol sala Poliesportiu mpal. 
Proteccions parets Poliesportiu mpal. 11/X/71311 XXXXXXXXX Ajuntament de Calaf 
Joc cistelles bàsquet Poliesportiu mpal. a 
l'aire lliure 

8.300,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista Esportiva 
Escola Montbui 11/X/71312 XXXXXXXXX Ajuntament de Caldes de 

Montbui Joc porteries futbol sala Pista Esportiva 
Escola Montbui 

2.850,00 € 

11/X/71313 XXXXXXXXX Ajuntament de Caldes 
d'Estrac 

Joc porteries futbol sala Esplanada Can 
Muntanyà 1.300,00 € 

Joc porteries handbol Zona Esportiva La 
Muntanyeta 
Joc cistelles minibàsquet Pavelló mpal. 
Parc Dalmau 
Joc cistelles minibàsquet Pavelló mpal. 
Parc Dalmau 

11/X/71314 XXXXXXXXX Ajuntament de Calella 

Taula tennis taula Instal·lacions Esportives 
Fàbrica Llobet 

6.200,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista annexa al 
Pavelló 
Joc porteries futbol sala Pavelló mpal. 
Taulers cistelles bàsquet IES Domènech i 
Montaner 

11/X/71315 XXXXXXXXX Ajuntament de Canet de 
Mar 

Cistella bàsquet Plaça 11 de Setembre 

5.030,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista Pompeu Fabra 11/X/71316 XXXXXXXXX Patronat Municipal 
d'Esports de Cardedeu Joc porteries handbol Pista exterior ZEM 

3.400,00 € 

11/X/71317 XXXXXXXXX Ajuntament de Castellbell i 
el Vilar 

Xarxa protectora tancament Pista 
Poliesportiva mpal. 

2.100,00 € 

Taula ping-pong Illa Esportiva 
11/X/71318 XXXXXXXXX Ajuntament de Castellbisbal Joc porteries futbol sala Pavelló Illa 

Esportiva 
3.400,00 € 

Xarxes porteries futbol sala 
Xarxes tennis 11/X/71319 XXXXXXXXX Ajuntament de Castellfollit 

de Riubregós 
Tatamis gimnàstica adults 

850,00 € 

Protectors cistelles bàsquet i protectors 
parets gimnàs 11/X/71320 XXXXXXXXX Ajuntament de Castellnou 

de Bages 
Matalassos gimnàs 

1.680,00 € 

Joc cistelles bàsquet Parc Can Sedó 11/X/71321 XXXXXXXXX Ajuntament de Castellterçol 
Joc cistelles minibàsquet Pavelló mpal. 

3.580,00 € 

11/X/71322 XXXXXXXXXX Ajuntament de Cercs Joc porteries Camp Futbol mpal. 2.100,00 € 
joc porteries futbol-11 Camp de futbol 
mpal. Fontetes 
Joc porteries futbol-5 Pista 
Poliesportiva Fontetes 
Joc porteries hoquei Pista Poliesportiva 
3 Can Xarau 

11/X/71323 XXXXXXXXX Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès 

Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
Fontetes 

7.500,00 € 

Xarxes porteries futbol Camp futbol 
mpal. 11/X/71324 XXXXXXXXX Ajuntament de Cervelló 
Banqueta Camp futbol mpal. 

899,93 € 

Joc porteries futbol-11 Camp futbol 
mpal. 11/X/71325 XXXXXXXXX Ajuntament de Collbató 
Joc cistelles bàsquet Pista 
Poliesportiva Coberta 

4.200,00 € 
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Joc cistelles minibàsquet Pista Poliesportiva 
Joc cistelles minibàsquet Pista Poliesportiva 
Joc porteries futbol sala Pista Poliesportiva 

11/X/71326 XXXXXXXXX Ajuntament de Corbera de 
Llobregat 

Joc porteries hoquei patins Pista Poliesportiva 

3.635,00 € 

Joc porteries futbol sala/handbol amb 
travessa per a minihandbol Pavelló Sant 
Ildefons 
Joc porteries futbol sala/handbol amb 
travessa per a minihandbol Pavelló Sant 
Ildefons 
Joc porteries futbol sala/handbol amb 
travessa per a minihandbol Pavelló Sant 
Ildefons 

11/X/71327 XXXXXXXXX Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

Joc porteries futbol sala/handbol amb 
travessa per a minihandbol Pavelló Sant 
Ildefons 

5.200,00 € 

Xarxes tennis Pistes de tennis 
Xarxes porteries futbol-7 Camp de futbol 11/X/71328 XXXXXXXXX Ajuntament de Callús 
Xarxes porteries futbol-11 Camp de futbol 

435,00 € 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet Pista 
Poliesportiva Plaça Àngela Pagès 
Joc cistelles bàsquet i minibàsquet Pista 
Poliesportiva CEIP Folch i Torres 
Joc cistelles bàsquet i minibàsquet Pista 
Poliesportiva CEIP Folch i Torres 

11/X/71329 XXXXXXXXX Ajuntament d'Esplugues de 
Llobregat 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet Pista 
Poliesportiva CEIP Lola Anglada 

8.400,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
Joc cistelles bàsquet carrer al barri l'Avellà 11/X/71330 XXXXXXXXXX Ajuntament de Font-Rubí 
Joc cistelles bàsquet carrer al barri l'Alziner 

6.300,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista nº 2 11/X/71331 XXXXXXXXX Ajuntament de la Garriga 
Joc porteries handbol Pista nº 1 

3.315,00 € 

Joc porteries futbol sala pista poliesportiva 
coberta 
Joc porteries futbol sala pista poliesportiva 
descoberta 

11/X/71332 XXXXXXXXXX Ajuntament de Gualba 

Joc cistelles bàsquet pista poliesportiva 
descoberta 

4.700,00 € 

Tanca pati Centre Esportiu 11/X/71333 XXXXXXXXXX Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà Joc porteries futbol sala pista poliesportiva 

3.600,00 € 

Taulers bàsquet PM Bellvitge Sergio 
Manzano 
Cortines protecció PM Bellvitge Sergio 
Manzano 
Adaptadors cistelles minibàsquet PM Bellvitge 
Sergio Manzano 

11/X/71334 XXXXXXXXX Ajuntament de l'Hospitalet 
de Llobregat 

Joc miniporteries waterpolo PM Sant Eulàlia 

6.325,00 € 

3 Cistelles bàsquet antivandàliques Parc 
11 de Setembre 
Jocs volei Parc 11 de Setembre 
Joc porteries futbol sala/handbol 
antivandàliques Parc 11 de Setembre 

11/X/71335 XXXXXXXXX Ajuntament d'Igualada 

Joc porteries futbol sala/handbol 
antivandàliques Parc 11 de Setembre 

6.000,00 € 
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11/X/71336 XXXXXXXXX Ajuntament de la Llagosta Equipament de biosalut per a espais 
naturals Plaça Europa 

2.100,00 € 

Joc porteries handbol/futbol sala 
Poliesportiu Municipal 
Proteccions cistelles bàsquet Pista 
poliesportiva 

11/X/71337 XXXXXXXXX Ajuntament de Lliçà de Vall 

Tauler bàsquet Pista Poliesportiva 

2.379,16 € 

11/X/71338 XXXXXXXXX Ajuntament de Lluçà Taules escacs per a exterior Zona 
Esportiva 1.700,00 € 

11/X/71339 XXXXXXXXX Ajuntament de Malgrat de 
Mar 

Joc porteries futbol sala Pavelló Germans 
Margall 

1.279,17 € 

Joc porteries futbol-11 Camp mpal. Pare 
Ignasi Puig 11/X/71340 XXXXXXXXX Ajuntament de Manresa 
Joc porteries Futbol sala Complex Vell 
Congost 

3.024,81 € 

Joc porteries futbol sala Z.E. Marganell 
Joc cistelles bàsquet Z.E. Marganell  11/X/71341 XXXXXXXXX Ajuntament de Marganell 
Pals i xarxa tennis Z.E. Marganell 

4.015,01 € 

11/X/71342 XXXXXXXXX Ajuntament de les Masies 
de Voltregà Joc cistelles bàsquet Zona del Despujol 2.100,00 € 

Joc cistelles minibàsquet Ferrer i Guàrdia 
Joc cistelles bàsquet penjades Pavelló 
mpal. 
Joc cistelles bàsquet Camp de futbol mpal. 

11/X/71343 XXXXXXXXX Ajuntament del Masnou 

Joc cistelles bàsquet Camp de futbol mpal. 

7.480,00 € 

11/X/71344 XXXXXXXXX Ajuntament de Masquefa Joc cistelles bàsquet Zona Esportiva 
Juvenil Turó del Met 1.500,00 € 

Màquines de fitness Complex Piscines 
Municipals 11/X/71345 XXXXXXXXX Ajuntament de Matadepera 
Joc cistelles bàsquet Pavelló municipal 

3.600,00 € 

Joc cistelles bàsquet a l'aire lliure 
11/X/71346 XXXXXXXXX Institut d'Esports-

Ajuntament de Mataró Joc porteries futbol-7 Camp mpal. Futbol 
Vista  Alegre-Molins 

4.200,00 € 

Joc cistelles minibàsquet Poliesportiu 
Joc porteries futbol-11 Camp futbol  
Joc porteries handbol/futbol sala 
Poliesportiu Municipal 

11/X/71347 XXXXXXXXX Ajuntament de Mediona 

Joc cistelles minibàsquet Poliesportiu 

5.400,00 € 

Pals i xarxes volei Pavelló mpal. 
Joc porteries futbol sala i xarxes Pavelló 
mpal. 

11/X/71348 XXXXXXXXX Ajuntament de Moià 

Joc cistelles bàsquet Pavelló mpal. 

3.201,34 € 

Joc cistelles bàsquet Parc Sèquia del Molí 
Joc cistelles minibàsquet Escola l'Alzina 11/X/71349 XXXXXXXXX Ajuntament de Molins de 

Rei Joc cistelles bàsquet Plaça de la Pau i 
Plaça de l'Amistat 

6.300,00 € 

11/X/71350 XXXXXXXXX Ajuntament de Monistrol de 
Calders Skate parc Pista Poliesportiva 2.100,00 € 

Joc porteries handbol Zona Esportiva Can 
Cuiàs  
Joc porteries handbol Escoles 
Joc cistelles minibàsquet Escoles 

11/X/71351 XXXXXXXXX 
Institut Municipal d'Esports i 
Lleure de Montcada i 
Reixac 

Joc cistelles minibàsquet Escoles 

3.600,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 11/X/71352 XXXXXXXXX Ajuntament de Montesquiu 
Joc porteries hoquei Pista Poliesportiva  

4.200,00 € 
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11/X/71353 XXXXXXXXX Ajuntament de Montgat Joc cistelles bàsquet Pista Turó del Mar 2.100,00 € 

Taulers i cèrcols cistelles bàsquet Pavelló 
mpal. d'Esports 

11/X/71354 XXXXXXXXX Ajuntament de Montmeló Elements de seguretat cistelles bàsquet 
(dispositius anticaigudes cistelles Pavelló 
mpal.) 

4.200,00 € 

11/X/71355 XXXXXXXXXX Ajuntament de Muntanyola Corxeres piscina municipal 870,00 € 
Joc cistelles bàsquet Nou Poliesportiu 
Mestre Vilavell 
Joc cistelles bàsquet Nou Poliesportiu 
Mestre Vilavell 
Adapatadors minihandbol Nou Poliesportiu 
Mestre Vilavell 

11/X/71356 XXXXXXXXX Ajuntament d'Òdena 

Joc porteries handbol-futbol sala Nou 
Poliesportiu Mestre Vilavell 

5.747,80 € 

11/X/71357 XXXXXXXXX Ajuntament d'Olesa de 
Bonesvalls 

Taula ping-pong Parc Esportiu Can xacó 2.100,00 € 

Xarxa parapilotes camp de futbol-7 Camp 
de futbol mpal. 
Frens cistelles bàsquet basculants Pavelló 
Salvador Boada 
Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
Barri Balconada 

11/X/71358 XXXXXXXXX Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat 

Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
IES Daniel Blanxart 

8.400,00 € 

Pals i xarxes tennis Pistes Tennis 
Municipals 
Dianes de tir amb arc Camp mpal. de Tir 
amb Arc 

11/X/71359 XXXXXXXXX Ajuntament d'Olivella 

Xarxes porteries futbol-11 i futbol sala 
Camp Futbol mpal. 

2.100,00 € 

Corxeres piscina i taules ping-pong Zona 
Esportiva 11/X/71360 XXXXXXXXX Ajuntament d'Olost 
Joc porteries waterpolo i pals volei Zona 
Esportiva 

3.600,00 € 

Planxes tatami Camp mpal. d'Esports 
Cèrcols cistelles bàsquet Pavelló 
Cèrcols basculants cistelles bàsquet 
Pavelló 

11/X/71361 XXXXXXXXX Ajuntament de Palafolls 

Xarxes porteries futbol sala Pavelló 

3.723,60 € 

Joc porteries futbol-5 Escola Palau 
Joc porteries futbol-5 Escola Folch i Torres 
Joc cistelles bàsquet Escola Palau 

11/X/71362 XXXXXXXXX Ajuntament de Palau-Solità 
i Plegamans 

Joc porteries futbol-7 IEM Can Falguera 

6.200,58 € 

Cinta córrer gimnàs municipal 
Bicicletes spinning gimnàs municipal 
Aparell musculació gimnàs mpal. 11/X/71363 XXXXXXXXX Ajuntament de la Palma de 

Cervelló 
Dispositiu seguretat cistelles bàsquet 
Pavelló mpal. 

6.200,00 € 

Tanques atletisme noves Pistes 
d'Atletisme 
Tacs de sortida noves pistes d'Atletisme 
Joc d'obstacles noves Pistes d'aAtletisme 

11/X/71364 XXXXXXXXX Ajuntament de Parets del 
Vallès 

Saltòmetre noves Pistes d'Atletisme 

4.134,76 € 
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Joc porteries futbol sala i màquines 
fitness Zona Esportiva 11/X/71365 XXXXXXXXX Ajuntament de Perafita 
Pals i xarxes volei i tennis, taula ping-
pong Zona Esportiva 

2.800,00 € 

11/X/71366 XXXXXXXXX Ajuntament de la Pobla de 
Lillet 

Joc porteries handbol/futbol sala 
traslladables Pavelló poliesportiu 1.300,00 € 

Joc cistelles bàsquet Poliesportiu mpal. a 
l'aire lliure 
Elíptiques Sala Polivalent 
Porteries Futbol sala Poliesportiu mpal. a 
l'aire lliure 

11/X/71367 XXXXXXXXX Ajuntament del Pont de 
Vilomara i Rocafort 

Fixacions porteries futbol sala Sala 
Polivalent 

5.658,11 € 

Corxeres piscina i taula ping-pong Zona 
Esportiva 11/X/71368 XXXXXXXXX Ajuntament de Prats de 

Lluçanès Pals i xarxes de volei i tennis. Xarxa de 
protecció Zona Esportiva 

4.200,00 € 

Joc cistelles bàsquet CEIP Marià Manent 
Taulers cistelles bàsquet Barri Santa 
Anna 
Taulers cistelles bàsquet Pavelló 
Poliesportiu 

11/X/71369 XXXXXXXXX Ajuntament de Premià de 
Dalt 

Joc cistelles bàsquet Zona esportiva 

3.100,00 € 

11/X/71370 XXXXXXXXX Ajuntament de Premià de 
Mar Matalassos pilates Pavelló Voramar 475,00 € 

Joc cistelles korfbol  Pista Poliesportiva 
Joc cistelels bàsquet Pista Poliesportiva 11/X/71371 XXXXXXXXX Ajuntament de Rellinars 
Joc porteries futbol sala Pista 
Poliesportiva 

4.933,15 € 

Joc cistelles bàsquet Pavelló Vell 
Joc cistelles bàsquet Pavelló Vell 
Joc cistelles bàsquet Pavelló Vell 

11/X/71372 XXXXXXXXX Ajuntament de la Roca del 
Vallès 

Joc cistelles bàsquet Pavelló Nou 

8.400,00 € 

Joc porteries futbol sala Pavelló mpal. 
Esports 
Joc cistelles bàsquet Plaça Pla Xic 11/X/71373 XXXXXXXXX Ajuntament de Roda de Ter 
Taula tennis taula Plaça Sant  
Sebastià 

4.300,00 € 

Xarxes esportives per a diferents 
instal·lacions 
Joc porteries futbol-7 Can Mir 11/X/71374 XXXXXXXXX Ajuntament de Rubí 
Banquetes jugadors per a 3 Camps de 
futbol 

4.700,00 € 

11/X/71375 XXXXXXXXX Ajuntament de Rupit i Pruït Taulers i cèrcols cistelles bàsquet Pista 
Poliesportiva 

900,00 € 

Joc porteries futbet IEM 
Joc porteries futbet IEM 
Joc porteries futbet IEM 

11/X/71376 XXXXXXXXX Ajuntament de Sabadell 

Joc cistelles bàsquet IEM 

6.000,00 € 

11/X/71377 XXXXXXXXXX Ajuntament de Saldes Taula tennis taula Parc Infantil  2.100,00 € 
Ancoratges porteries futbol sala i proteccions 
cistelles bàsquet Zona esportiva La Mina 11/X/71378 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Adrià 

de Besòs Joc porteries handbol/futbol sala Pista 
Poliesportiva Bonavista 

3.294,17 € 
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Joc porteries futbol sala Camp futbol-7 Can 
Salvi 
Joc porteries futbol sala Camp futbol-7 Can 
Salvi 
Joc cistelles bàsquet Pista Mercè Rodoreda 

11/X/71379 XXXXXXXXXX Patronat Municipal de Sant 
Andreu de la Barca 

Proteccions pilars Pista Poliesportiva 
Complex Esportiu 11 de Setembre 

6.800,00 € 

Taula ping-pong Punt Inquiet 11/X/71380 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau Taula ping-pong Punt Inquiet 

700,00 € 

5 Bicicletes spinning Poliesportiu La 
Parellada 
5 Bicicletes spinning Poliesportiu La Olivera 
Taula tennis taula espai urbà 

11/X/71381 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Taula tennis taula espai urbà 

4.800,00 € 

11/X/71382 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Boi de 
Lluçanès 

Pals volei, corxeres piscina, porteries 
waterpolo, taula escacs exterior Zona 
Esportiva 

2.100,00 € 

Motorització cistelles bàsquet Pavelló mpal. 
Joc porteries futbol-7 Camp futbol mpal. 
Joc cistelles minibàsquet CEIP 

11/X/71383 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Cebrià 
de Vallalta 

Cèrcols cistelles bàsquet Pavelló mpal. 

6.540,00 € 

Xarxes porteries futbol sala Poliesportiu 
mpal. 
Cèrcols cistelles bàsquet Poliesportiu mpal. 
Joc porteries futbol sala CEIP Sant Climent 

11/X/71384 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Climent 
de Llobregat 

Joc cistelles bàsquet CEIP Sant Climent 

2.525,43 € 

Joc cistelles bàsquet pista llarga Gimnàs 
Escola La Floresta 
Joc cistelles bàsquet pista transversal 
Gimnàs Escola La Floresta 
Joc cistelles bàsquet pista transversal 
Gimnàs Escola La Floresta 

11/X/71385 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès 

Joc porteries futbol sala Pavelló Valldoreix 

7.300,00 € 

Banquetes Camp futbol mpal. 11/X/71386 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues Cistelles bàsquet Pista Poliesportiva mpal. 

4.200,00 € 

Joc porteries hoquei Pavelló Poliesportiu 
Joc xarxes porteries hoquei Pavelló 
Poliesportiu 
Jocs xarxes porteries futbol sala Pavelló 
Poliesportiu i Centre Cívic 

11/X/71387 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines 

Joc xarxes porteries futbol Camp de futbol 

2.050,00 € 

11/X71388 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Feliu 
Sasserra 

Pals volei, corxeres piscina, porteries 
waterpolo Zona Esportiva 

2.100,00 € 

Joc porteries handbol/futbol sala Pavelló 2 
Joc porteries handbol/futbol sala Pavelló 2 
Joc cistelles bàsquet penjades Pavelló 1 

11/X/71389 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Protector paret Pavelló 2 

6.800,00 € 

Taulers cistelles bàsquet  Pavelló d'Esports 
Xarxes porteries futbol-11 Camp de futbol 
Cistelles bàsquet antivandàliques parcs 
municipals 

11/X/71390 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Fruitós 
de Bages 

Taules tennis taula a diferents 
emplaçaments 

3.679,58 € 

11/X/71391 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Hipòlit 
de Voltregà Cistelles bàsquet Parc Mare Teresa 2.100,00 € 
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Joc porteries futbol sala Centre Esportiu 
Fontsanta 
Joc cistelles bàsquet Centre Poliesportiu 
Fontsanta 

11/X/71392 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

Joc pals tennis i xarxa Centre Poliesportiu 
Fontsanta 

4.733,40 € 

11/X/71393 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola 

Mòdul parc d'skate 2.100,00 € 

Automatització cistelles bàsquet 
Poliesportiu 
Xarxa protecció parapilotes 
Joc porteries futbol-7 Camp de futbol 

11/X/71394 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Llorenç 
d'Hortons 

Joc porteries futbol-7 Camp de futbol 

5.200,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
de l'Oller 
Joc porteries futbol sala Pista 
Poliesportiva de l'Oller 

11/X/71395 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Martí 
de Centelles 

Pals i xarxa volei Pista Poliesportiva de 
l'Oller 

4.986,08 € 

11/X/71396 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Martí 
Sarroca Pals i xarxes volei 426,98 € 

Porteria futbol sala Col·legi Públic Fonts de 
l'Anoia 11/X/71397 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Martí 

Sesgaioles Set volei platja Complex Zona Poliesportiu 
Municipal 

1.000,00 € 

Joc cistelles minibàsquet Escola Els 
Costerets 11/X/71398 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Pere 

de Ribes Joc porteries handbol/futbol sala Escola 
Roquetes 

3.400,00 € 

11/X/71399 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Pere 
de Riudebitlles Xarxes parapilotes Camp de Futbol  750,00 € 

Xarxes laterals de protecció zona esportiva 
Parc del Litoral 
Joc porteries futbol-7 Pista Poliesportiva Parc 
del Litoral 
Joc porteries futbol-7 CEIP Sant Pau 

11/X/71400 XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Pol de 
Mar 

Xarxes futbol-7 i futbol sala Pavelló Parc del 
Litoral, Pista de La Punta, i CEIP Sant Pau 

4.800,00 € 

Joc porteries futbol sala Pista Poliesportiva El 
Jardí 11/X/71401 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Quintí 

de Mediona Proteccions cistelles bàsquet Poliesportiu 
Municipal 

2.600,00 € 

Joc porteries handbol Centre Cívic 11/X/71402 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja Xarxa tenis i xarxa bàdminton 

3.400,00 € 

Proteccions cistelles bàsquet Pista C/Gelida 11/X/71403 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant 
Sadurní d'Anoia Joc cistelles bàsquet Pavelló mpal. 

3.611,00 € 

Banquetes Camp futbol mpal. 
11/X/71404 XXXXXXXXXX Ajuntament de Sant 

Salvador de Guardiola Proteccions cistelles bàsquet Pavelló Sant 
Josep 

3.300,00 € 

Motorització cistelles bàsquet Pavelló 
Poliesportiu mpal. 
Proteccions cistelles bàsquet Pavelló Sant 
Josep 

11/X/71405 XXXXXXXXXX Institut Municipal d'Esports 
de Sant Vicenç dels Horts 

Joc porteries futbol sala Paveló Sant 
Josep 

2.944,00 € 
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11/X/71406 XXXXXXXXXX Ajuntament de Santa 
Eugènia de Berga 

Joc porteries handbol/futbol sala CEIP 
Jacint Verdaguer 

1.300,00 € 

Joc cistelles minibàsquet Escola  
Montbou 
Joc porteries handbol/futbol sala Escola 
Antoni Gaudí 

11/X/71407 XXXXXXXXXX Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 

Joc porteries hoquei patins Poliesportiu 
Can Passanals 

4.158,00 € 

Millores cistelles bàsquet Pavelló 
municipal: dispositius anticaigudes, 
protectors d'arestes i substitució d'un 
tauler  11/X/71408 XXXXXXXXX Ajuntament de Santa 

Margarida i els Monjos 
Millores cistelles bàsquet Pista 
poliesportiva municipal: dispositius 
anticaigudes, protectors d'arestes 

4.157,68 € 

11/X/71409 XXXXXXXXX Ajuntament de Santa Maria 
de Besora Cistella Pavelló mpal. 2.100,00 € 

11/X/71410 XXXXXXXXX Ajuntament de Santa Maria 
de Corcó 

Joc porteries futbol-7 Camp d'Esports de 
l'Esquirol 1.900,00 € 

11/X/71411 XXXXXXXXX Ajuntament de Santa Maria 
de Merlès 

Joc porteries futbol-11 Camp de futbol 2.100,00 € 

Joc porteries futbol sala CEIP Sesmon 
d'Oló 11/X/71412 XXXXXXXXX Ajuntament de Santa Maria 

d'Oló Pista skateboard Zona Esportiva Passeig 
Carme Vidal 

3.400,00 € 

Joc porteries futbol sala Pavelló 11/X/71413 XXXXXXXXX Ajuntament de Santa 
Susanna Cistella bàsquet iniciació Pavelló 

1.500,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pavelló Can Sorts 
Pals i xarxes volei Parc Nord de la Riera 
Joc porteries hoquei patins Pavelló 1er de 
Maig 

11/X/71414 XXXXXXXXX Ajuntament de Sentmenat 

Joc porteries futbol Camp futbol mpal. 

5.700,00 € 

Joc cistelles bàsquet pista central Pavelló 
Nou 
Joc cistelles bàsquet pista transversal 
Pavelló Nou 
Joc cistelles bàsquet pista transversal 
Pavelló Nou 

11/X/71415 XXXXXXXXX Ajuntament de Sitges 

Joc cistelles bàsquet pista transversal 
Pavelló Nou 

8.400,00 € 

Proteccions cistelles minibàsquet Pista 
d'Ordal 
Proteccions cistelles bàsquet Pista d'Ordal 
Joc cistelles bàsquet Pista Sant Pau 

11/X/71416 XXXXXXXXXX Ajuntament de Subirats 

Xarxes porteries futbol sala Pista d'Ordal 

2.982,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pavelló mpal. 11/X/71417 XXXXXXXXXX Ajuntament de Taradell 
Joc porteries futbol sala Pavelló mpal. 

3.400,00 € 

11/X/71418 XXXXXXXXXX Ajuntament de Tavertet Taula ping-pong Zona Esportiva Tavertet 1.200,00 € 

11/X/71419 XXXXXXXXXX Ajuntament de Teià Joc cistelles bàsquet Poliesportiu  
El Cim 2.100,00 € 

Joc cistelles bàsquet ZEM Can Jofresa 
Màrfega salt perxa pista atletisme ZEM 
Can Jofresa 
Joc porteries handbol ZEM Can Jofresa 

11/X/71420 XXXXXXXXXX Ajuntament de Terrassa 

Joc porteries futbol sala Sant Lorenç 

6.800,00 € 
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Joc porteries futbol sala Pavelló mpal. 

11/X/71421 XXXXXXXXXX Ajuntament de Torelló Joc cistelles bàsquet-minibàsquet Pavelló 
mpal. 

3.130,65 € 

Joc cistelles bàsquet Pavelló poliesportiu 
Joc porteries futbol sala Pavelló 
poliesportiu 11/X/71422 XXXXXXXXXX Ajuntament de la Torre de 

Claramunt 
Joc porteries futbol sala pista Parc del 
Mil·leni 

4.700,00 € 

11/X/71423 XXXXXXXXXX Ajuntament de Torrelavit Joc porteries futbol sala  1.300,00 € 

11/X/71424 XXXXXXXXXX Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat Joc cistelles bàsquet Can Roig 2.100,00 € 

Joc porteries handbol Pista Poliesportiva 
mpal. Del Ventaiol 
Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
mpal. Can Serra 

11/X/71425 XXXXXXXXXX Ajuntament de Vacarisses 

Taula ping-pong espai públic 

5.500,00 € 

Bicicleta elííptica Gimnàs mpal. 
Joc cistelles bàsquet Recinte Poliesportiu 11/X/71426 XXXXXXXXXX Ajuntament de Vallbona 

d'Anoia 
Joc porteries handbol Recinte Poliesportiu 

4.400,00 € 

11/X/71427 XXXXXXXXXX Ajuntament de Vallcebre Tanca Pista Poliesportiva 2.100,00 € 
Joc cistelles minibàsquet CEIP Ferran i 
Clua 11/X/71428 XXXXXXXXXX 

Entitat Municipal 
Descentralitzada de 
Valldoreix Joc porteries handbol-futbol sala IES 

Arnau Cadell 

2.473,03 € 

Taula ping-pong Urbanització Canadà 
Park 
Taula ping-pong Urbanització Can 
Puigdemir 
Taula ping-pong Urbanització Collsacreu 

11/X/71429 XXXXXXXXX Ajuntament de Vallgorguina 

Taula ping-pong nucli urbà 

2.919,97 € 

11/X/71430 XXXXXXXXX Ajuntament de Vallirana Joc cistelles bàsquet CEIP Pompeu Fabra 2.100,00 € 
Màquines de fitness Sant Llàtzer 
Màquines de fitness Zona esportiva 11/X/71431 XXXXXXXXX Institut Municipal d'Esports 

de Vic 
Màquines de fitness El Nadal 

6.300,00 € 

Joc cistelles minibàsquet CEIP Pau 
Casals 
Joc porteries handbol CEIP Mediterranea 
Joc cistelles minibàsquet CEIP 
Mediterranea 

11/X/71432 XXXXXXXXX Ajuntament de Viladecans 

Joc cistelles minibàsquet CEIP 
Mediterranea 

7.600,00 € 

Joc porteries futbol sala Pista 
Poliesportiva Local Social Sant Miquel de 
Guanteres 
Joc porteries futbol sala Pista 
Poliesportiva Local Social La Planassa 
Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
Local Social La Planassa 

11/X/71433 XXXXXXXXX Ajuntament de 
Viladecavalls 

Joc cistelles bàsquet Pista Poliesportiva 
Local Social Sant Miquel de Guanteres 

6.800,00 € 

Joc cistelles bàsquet Escola Joan 
Maragall 11/X/71434 XXXXXXXXX Ajuntament de Vilanova del 

Camí Joc porteries futbol sala Escola Joan 
Maragall 

3.400,00 € 
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11/X/71435 XXXXXXXXX Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Tatami Pavelló 1.050,00 € 

Joc cistelles mòbils bàsquet Pavelló 
mpal. 
Joc cistelles mòbils bàsquet CEIP 
Canigó 

11/X/71436 XXXXXXXXX Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

Joc porteries futbol sala CEIP Sant 
Jordi 

5.500,00 € 

Joc cistelles bàsquet Pistes 
Poliesportives Can Banús 
Joc porteries futbol sala Pavelló 
Poliesportiu Can Banús 
Joc porteries futbol sala Urbanització 
La Fornaca 

11/X/71437 XXXXXXXXX Ajuntament de Vilassar de 
Dalt 

Joc cistelles minibàsquet Pistes 
Poliesportives Can Banús 

6.421,52 € 

Joc cistelles bàsquet penjades pista 
central Poliesportiu La Bòbila 
Cistelles bàsquet abatibles pista 
transversal Poliesportiu La Bòbila 
Cistelles bàsquet penjades pista 
transversal Poliesportiu La Bòbila 

11/X/71438 XXXXXXXXX Ajuntament de Vilassar de 
Mar 

Joc porteries futbol sala Pavelló 
d'Esports Municipal Paco Martín 

6.859,92 € 

Joc porteries futbol sala Pista Esportiva 
mpal. 

11/X/71439 XXXXXXXXX Ajuntament de Vilobí del 
Penedès Protectors cistelles bàsquet Pista 

Esportiva mpal. 

1.719,97 € 

   TOTAL:  540.790,00 € 

 
Segon.- Desestimar per les causes que s’indiquen en cada cas, les sol·licituds 
següents: 
 

NIF Nom de l'Ens Local Nom de l'actuació Import 
sol·licitat Motivació 

Reposició 2 cèrcols bàsquet 
Pavelló 240,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Reposició 2 xarxes fons de pista 
CEIP's 

4.150,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Cistella bàsquet triple Platja 
Cavaió 

1.200,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Taula mini ping-pong Espais 
lliures 

725,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament d'Arenys de Mar 

Taula mini ping-pong Espais 
lliures 725,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
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Joc porteries handbol/futbol sala 
Joaquim Ruya 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Joc porteries handbol/futbol sala 
Nova Lloreda 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries handbol/futbol sala 
Artigues 

1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries handbol/futbol sala 
Sant Crist 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries handbol/futbol sala 
Congrés 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries handbol/futbol sala 
La Platja 

1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet Pista Nova 
Lloreda 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Joc cistelles bàsquet Congrés 2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet Congrés 2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet La Platja 2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Badalona 

Joc cistelles bàsquet La Platja 2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Bagà Banquetes Camp futbol-7 4.450,00 € Lliurament fora de 
termini 

Joc porteries futbol sala Zona  
Esportiva Saulons d'en Déu 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala Pista Can 
Farrera 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Joc cistelles bàsquet Can Regasol 2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Bigues i Riells 

Joc porteries hoquei Pista coberta 
CEIP El Turó 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala CEIP El 
Turó 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries hoquei Pista 
descoberta Riells 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
XXXXXXXXX Ajuntament de Bigues i Riells 

Joc cistelles bàsquet Zona 
Esportiva Font del Bou 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala Pista  
Poliesportiva 

1.300,00 € Lliurament fora de 
termini 

Xarxes tennis Pista tennis 170,00 € Lliurament fora de 
termini 

XXXXXXXXX Ajuntament de Borredà 

Taula tennis taula Local 
Municipal 650,00 € Lliurament fora de 

termini 

XXXXXXXXX Ajuntament de Cabrils Joc cistelles bàsquet Recinte 
IES 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Caldes d'Estrac Marcador electrònic Poliesportiu  
mpal. 1.500,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Taula tennis taula Instal·lacions 
Esportives Fàbrica Llobet 850,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica XXXXXXXXX Ajuntament de Calella 
Taula tennis taula Instal·lacions 
Esportives Fàbrica Llobet 

850,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Callús Carretó marcatge Camp de futbol 500,00 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

XXXXXXXXX Ajuntament de Castellfollit de 
Riubregós Conos entrenament futbol sla 200,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
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Taula ping-pong 800,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

  

Joc cistelles bàsquet 250,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Mampara separadora gimnàs 300,00 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria XXXXXXXXX Ajuntament de Castellnou de 

Bages Penja-roba, sacs psicomotricitat, tapís 
puzzle gimnàs 270,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Joc porteries futbol sala/handbol amb 
travessa per a minihandbol Pavelló 
Sant Ildefons 

1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries futbol sala/handbol amb 
travessa per a minihandbol Pavelló 
Sant Ildefons 

1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Taula tennis taula antivandàlica Espai 
Esportiu El Padró 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Taula tennis taula antivandàlica Estadi 
Municipal  2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Taula tennis taula antivandàlica Estadi 
Municipal  2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

Joc porteries futbol sala 
antivandàliques Espai Esportiu 
Almeda la Vella 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Bagul per guardar material esportiu 
Pista Poliesportiva 363,44 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Joc cistelles bàsquet carrer al barri 
Les Casetes 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
XXXXXXXXX Ajuntament de Font-Rubí 

Joc cistelles bàsquet carrer al barri 
Can Rovireta 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Gironella Substitució canals perimetrals pluvisls 
i desguàssos Pavelló mpal. 2.100,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 

XXXXXXXXX Ajuntament de Gualba Joc porteries futbol Camp Futbol 1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc volei El Soler 523,38 € Lliurament fora de 
termini 

Joc bàdminton El Soler 1.207,48 € Lliurament fora de 
termini 

Joc bèisbol El Soler 268,80 € Lliurament fora de 
termini 

Set mini-tennis El Soler 131,45 € Lliurament fora de 
termini 

XXXXXXXXX Ajuntament de Gurb 

Grades futbol Camp futbol 18.856,40 
€ 

Lliurament fora de 
termini 

XXXXXXXXX Ajuntament de Gurb Escala velocitat El Soler 146,32 € Lliurament fora de 
termini 

Carpes per a cursa de muntanya 2.100,00 € Lliurament fora de 
termini 

Joc porteries futbol sala Escoles 1.300,00 € Lliurament fora de 
termini 

XXXXXXXXX Ajuntament de la Llacuna 

Joc cistelles bàsquet escoles 2.100,00 € Lliurament fora de 
termini 

Material Pilates gimnàs mpal. 200,00 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

Tatami Kikboxing gimnàs mpal. 400,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Protectors columnes gimnàs mpal. 200,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de la Palma de 
Cervelló 

Bancs suecs gimnàs mpal. 250,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 
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XXXXXXXXX Ajuntament de la Roca del Vallès Joc porteries futbol-7 Camp Futbol 
Santa Agnès 1.550,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Joc porteries Pista Poliesportiva 
ZE Llerona 

2.600,00 € Lliurament fora de 
termini 

Joc cistelles Pista Poliesportiva ZE 
Llerona 4.200,00 € Lliurament fora de 

termini 
Joc cistelles Pista Poliesportiva ZE 
Llerona 4.200,00 € Lliurament fora de 

termini 
Xarxes protecció camp de tir amb 
arc 

12.900,00 
€ 

Lliurament fora de 
termini 

Seients grades Camp de futbol 4.589,00 € Lliurament fora de 
termini 

Xarxes protecció pistes Pàdel 3.410,00 € Lliurament fora de 
termini 

Megafonia Pavelló mpal. d'Esports 5.215,00 € Lliurament fora de 
termini 

XXXXXXXXX Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès 

Marcadors pistes petanca 2.100,00 € Lliurament fora de 
termini 

Cadires jutges tennis CEM Tennis 
l'Hospitalet 2.100,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria XXXXXXXXX Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat Neteja-línies tennis CEM Tennis 

l'Hopsitalet 
1.100,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Joc porteries waterpolo PM Sant 
Eulàlia 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Taula tennis taula PM Sant Feliu 725,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Taula tennis taula PM Sant Feliu 725,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries handbol/futbol sala 
PM Sant Feliu 1.075,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Taula tennis taula PM Centre 725,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Protectors cistelles bàsquet PM 
Centre 

225,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Taulers cistelles bàsquet PM 
Centre 575,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Pals �upport xarxes tennis CEM 
Tennis l’Hospitalet 575,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Xarxes tennis CEM Tennis 
l’Hospitalet 1.450,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Xarxes pistes padel CEM Tennis 
l’Hospitalet 650,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Proteccions taulers cistelles 
bàsquet PM Fum d’Estampa 450,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Taulers cistelles bàsquet PM Fum 
d’Estampa 1.600,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Taulers cistelles minibàsquet PM 
Fum d’Estampa 1.050,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala PM Les 
Planes 

1.075,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries futbol sala PM Les 
Planes 1.075,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Joc porteries futbol sala PM Les 
Planes 1.075,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
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Joc pals volei pista coberta PM Les 
Planes 475,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Proteccions taulers cistelles 
bàsquet PM Les Planes 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Protecció porta PM Les Planes 175,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries waterpolo Piscines 
Municipals l'Hospitalet 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries waterpolo Piscines 
Municipals l'Hospitalet 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Cortines separació longitudinal 
Piscines Municipals l'Hospitalet 1.475,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Cortines separació transversal 
Piscines Municipals l'Hospitalet 1.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries waterpolo escolar 
Piscines Municipals l'Hospitalet 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries waterpolo escolar 
Piscines Municipals l'Hospitalet 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Proteccions taulers cistelles 
bàsquet Complex Esportiu 
l'Hospitalet Nord 

505,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries futbol-7 Camp 
Municipal de Futbol Gornal 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de l'Hospitalet de 
Llobregat 

Joc porteries futbol-11 Estadi 
Municipal de Futbol 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Lliçà de Vall Marcador electrònic Pista 
Poliesportiva 2.066,65 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 

XXXXXXXXX Ajuntament de Monistrol de 
Calders 

Material psicomotricitat Llar 
d'Infants (babicubs, mig hexàgon) 350,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Xarxes porteries futbol-7 Camp 
mpal. d'Esports 

144,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica XXXXXXXXX Ajuntament de Palafolls 

Xarxes porteries futbol-11 Camp 
mpal. d'Esports 166,16 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Pistola de sortida atletisme noves 
Pistes d'Atletisme 51,73 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 

Megàfon noves Pistes d'Atletisme 80,83 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

Carro transport material noves 
Pistes d'Atletisme 482,09 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Comptevoltes manual noves Pistes 
d'Atletisme 110,91 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 

Marcador noves Pistes d'Atletisme 896,07 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

Anemòmetre digital noves Pistes 
d'Atletisme 185,36 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Carros porta-tanques noves Pistes 
d'Atletisme 

545,31 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

Pòdium noves Pistes d'Atletisme 529,90 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

Zona caiguda noves Pistes 
d'Atletisme 3.185,48 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Somier zona caiguda noves Pistes 
d'Atletisme 

423,65 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Llistó atletisme noves Pistes 
d'Atletisme 70,58 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Parets del Vallès 

Cobre-matalàs salt d'alçada noves 
Pistes d'Atletisme 3.757,65 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
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NIF Nom de l'Ens Local Nom de l'actuació Import 
sol·licitat Motivació 

Gomes corda rítimica Pavelló 
Voramar 240,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Moble peses gimnàs Pavelló 
Voramar 250,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
Peses d'1 Kg, 1,5 Kg i 2 Kg Pavelló 
Voramar 350,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 

XXXXXXXXX Ajuntament de Premià de Mar 

Plataforma d'equilibri Pavelló 
Voramar 40,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 

Piques Pavelló Voramar 80,00 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 

Tormelleres de diferents pesos 
Pavelló Voramar 880,00 € No s’ajusta a l’objecte 

de la convocatòria 
XXXXXXXXX Ajuntament de Premià de Mar 

Xurros inflables Pavelló Voramar 240,00 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 

XXXXXXXXX Ajuntament de Roda de Ter Taula tennis taula Plaça Pla Xic 900,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Bancs vestidors IEM 3.000,00 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 

Joc cistelles �ásquet IEM 2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Tanca parapilotes IEM 6.000,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Tanca parapilotes IEM 6.000,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sabadell 

Banquetes d’exterior IEM 6.000,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

10 Steps Poliesportiu La Parellada 300,00 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 

Taula tennis taula espai urbà 300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat 

Taula tennis taula espai urbà 300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries futbol sala Espais 
Lliures 

1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Taula mini ping-pong Espais 
Lliures 1.050,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Taula mini ping-pong Espais 
Lliures 1.050,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta 

Pals i xarxes volei Pista Vistamar 1.200,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Cebrià de 
Vallalta Xarxes per a diferents esports 800,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

Pilotes bàsquet Poliesportiu mpal. 50,85 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 

Pilota medicinal voleibol d’1 Kg 
Poliesportiu mpal. 16,95 € No s’ajusta a l’objecte 

de la convocatòria 
Pilota medicinal voleibol de 3 Kg 
Poliesportiu mpal. 29,66 € No s’ajusta a l’objecte 

de la convocatòria 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Climent de 
Llobregat 

Pissarra bàsquet Poliesportiu mpal. 16,95 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

Travessers porteries minihandbol a 
diferents instal·lacions esportives 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala Camp de 
futbol 780,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Feliu de 
Codines Joc porteries futbol sala pista nova 

Camp de futbol 850,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 
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NIF Nom de l'Ens Local Nom de l'actuació Import 
sol·licitat Motivació 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Fost de 
Campsentelles 

Joc cistelles minibàsquet 
transportables Pavelló 1 2.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Llorenç 
d’Hortons 

Joc porteries futbol-11 Camp de 
futbol 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Pere de 
Riudebitlles 

Aparell de reanimació 
cardiovascular Zona Esportiva 
Escolar 

2.000,00 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 

Joc cistelles bàsquet Pista de La 
Punta 1.500,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Pals I xarxes volei CEIP Sant Pau I 
volei-platja Platja de Sant Pol 500,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles bàsquet Pista de La 
Punta 

1.000,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Pol de Mar 

Taula ping-pong Zona Esportiva 
Parc del Litoral 2.000,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Sant Quintí de 
Mediona 

Contenidors material esportiu 
Poliesportiu Municipal 700,00 € No s’ajusta a l’objecte 

de la convocatòria 
Joc cistelles bàsquet pista central 
Pavelló Vell 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet pista 
transversal Pavelló Vell 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
XXXXXXXXX Ajuntament de Sitges 

Joc cistelles bàsquet pista 
transversal Pavelló Vell 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament de Subirats Joc xarxes porteries futbol-11 
Camp de futbol Sant Pau 

120,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXX Ajuntament de Torrelavit Equip de música Pavelló Esportiu  1.827,29 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

XXXXXXXX Ajuntament de Vallbona d'Anoia Jocs de peses i barres 1.100,00 € No s'ajusta a l'objecte 
de la convocatòria 

Joc porteries futbol Camp futbol 
mpal. 

2.216,12 € Manca de disponibilitat 
econòmica XXXXXXXX Ajuntament de Vallgorguina 

Joc cistelles bàsquet urbanització 
Collsacreu 1.954,08 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles bàsquet CEIP 
Viladecans IV 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles minibàsquet CEIP 
Viladecans IV 2.100,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries handbol CEIP 
Viladecans IV 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries handbol CEIP A. 
Roca II 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
2 Cistelles de carrer traslladables 
Carrer 3x3 2.600,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXX Ajuntament de Viladecans 

2 Cistelles de carrer traslladables 
Carrer 3x3 2.600,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala Escola 
Primària Rossella 

1.350,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXX Ajuntament de Viladecavalls 
Joc porteries futbol sala Escola 
Primària Roc Blanc 

1.350,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles minibàsquet Escola 
Primària Roc Blanc 

1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXX Ajuntament de Viladecavalls 
Taula tennis taula Escola 
Primària Rossella 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXX Ajuntament de Vilanova del 
Vallès 

Steps Pavelló 1.050,00 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 
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NIF Nom de l'Ens Local Nom de l'actuació Import 
sol·licitat Motivació 

Joc cistelles bàsquet fixes Pista 
Poliesportiva Santa Marta 998,20 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles minibàsquet fixes 
CEIP Vaixell Burriac 866,25 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles minibàsquet fixes 
CEIP Vaixell Burriac 866,25 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala 
antivandàliques Plaça Carles Trias 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles bàsquet Plaça Carles 
Trias 998,20 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc porteries futbol sala 
antivandàliques Can Nina 1.300,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles minibàsquet fixes 
CEIP Pérez Sala 866,25 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXX Ajuntament de Vilassar de Mar 

Joc porteries futbol sala 
antivandàliques Pista Poliesportiva 
Santa Marta 

1.300,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc porteries futbol sala Pista 
Poliesportiva Països Catalans 

1.250,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica XXXXXXXX Ajuntament del Masnou 

Aparells fitness per a gent gran 
Platja del Masnou 4.466,30 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Lola 
Anglada 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXX Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 

Pista Poliesportiva CEIP Joan 
Maragall 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Joan 
Maragall 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet I minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Matilde 
Orduña 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet I minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Matilde 
Orduña 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Prat de la 
Riba 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Prat de la 
Riba 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Isidre 
Martí 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Isidre 
Martí 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

Joc cistelles bàsquet i minibàsquet 
Pista Poliesportiva CEIP Gras 
Soler 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat 

J Joc cistelles bàsquet i 
minibàsquet Pista Poliesportiva 
CEIP Gras Soler 

3.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Ajuntament d’Òdena Paviment protector Bateco 2.100,00 € No s’ajusta a l’objecte 
de la convocatòria 
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Joc porteries futbol sala Pista 
Poliesportiva IES Daniel Blanxart 1.800,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica XXXXXXXXX Ajuntament d’Olesa de Montserrat 
Porteries futbol sala Pista 
Poliesportiva Escola �oseph Ferrà 1.800,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
4 Proteccions cistelles bàsquet 
Instal·lacions Esportives 700,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
10 Xarxes futbol-11 Instal·lacions 
Esportives 700,00 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
10 Xarxes futbol-7 Instal·lacions 
Esportives 537,60 € Manca de disponibilitat 

econòmica 

XXXXXXXXX Institut Municipal d'Esports i Lleure 
de Montcada i Reixac 

10 Xarxes handbol Instal·lacions 
Esportives 352,56 € Manca de disponibilitat 

econòmica 
Xarxa protectora perimetral Pista 
Poliesportiva Complex Esportiu 11 
de Setembre 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Patronat Municipal de Sant Andreu 
de la Barca Xarxa protectora darrere porteries 

Pista Poliesportiva Complex 
Esportiu 11 de Setembre 

2.100,00 € Manca de disponibilitat 
econòmica 

XXXXXXXXX Patronat Municipal d'Esports de 
Barberà del Vallès 

Cadira jutge voleibol IEM Elisa 
Badia 500,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 

XXXXXXXXX Patronat Municipal d'Esports de 
Cardedeu 

Línia de vida torres llum Camp 
futbol mpal. 2.100,00 € No s'ajusta a l'objecte 

de la convocatòria 
 
Tercer.- Autoritzar i disposar un crèdit de cinc-cents trenta-vuit mil tres-cents setze 
euros amb noranta-set cèntims (538.316,97) € amb càrrec a l’aplicació G/41100-342A0-
76261 i un crèdit de dos mil quatre-cents setanta-tres euros amb tres cèntims 
(2.473,03) € amb càrrec a l’aplicació G/41100-342A0-76861 del Pressupost ordinari de 
despeses de la Diputació de Barcelona vigent per a l’exercici 2011. 
 
Quart.- Establir els requeriments generals de gestió, d’acord amb el Règim de 
concertació del Programa complementari “Assistència per a la millora de material 
esportiu inventariable” i de la convocatòria pública per a l’exercici 2011, aprovat per la 
Junta de Govern en sessió de data 25 de novembre de 2010, que esdevenen la 
normativa específica aplicable pel que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es 
derivin d’aquest programa complementari: 
 

1. Terminis d’execució i de justificació de la desp esa 
El termini d’execució de la despesa serà des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de desembre 
de 2011. 
 
El termini màxim de presentació dels documents justificatius de la despesa serà el 31 de 
març de 2012. 
 
2. Acceptació 
S’entendrà acceptada la concessió de l’ajut per part dels ens beneficiaris si en el termini 
d’un mes, comptat a partir de la data de la notificació, no han manifestat expressament la 
renúncia. 
 
3. Justificació i pagament 
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona cal que l’ens local beneficiari 
presenti, en el Registre de factures de la Diputació, com a màxim fins el 31 de març de 
2012, el model normalitzat de justificació de les despeses XC-0303, en el que hi constin els 
apartats següents: 
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� L’import de la compra i instal·lació del material esportiu d’acord amb els objectius de la 
convocatòria. 

� 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. 

� 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 una justificació total de l’ajut 
 
També caldrà presentar el certificat o informe de correcta instal·lació i compliment de la 
norma corresponent. 
 
4.  Canvis de destí 
Qualsevol canvi del bé objecte de l’ajut o del seu emplaçament comportarà la presentació 
d’una sol·licitud, com a màxim fins el 30 de setembre de 2011 , a la que s’acompanyarà un 
informe tècnic municipal exposant els motius i justificant el compliment dels objectius de la 
present convocatòria. 
 
Es canvis restaran supeditats a la conformitat de l’Oficina d’Equipaments Esportius. 
 
5.-  Règim jurídic 
La present regulació desplega les previsions del Protocol General del Pla de Concertació 
XBMQ i té caràcter de normativa específica. A més de la normativa esmentada, serà 
d’aplicació: 
o La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988. 
o La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
o El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local de Catalunya. 
o 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). 
o La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 

del Procediment Administratiu comú. 
o La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya. 
o La Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. 
o La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, 

supletòriament, la Llei 38/2003, de 17b de novembre, General de Subvencions i 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 
definitivament per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 30 d’octubre de 2008 
(BOPB núm. 13, de 15-01-09) 

 
6.  Tancament i liquidació de la convocatòria 
Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un termini 
improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de justificació pendent i/o 
esmenar els defectes existents, transcorregut el qual es procedirà a la revocació dels ajuts 
no justificats.  

 
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació de 
la relació total d’ajuts atorgats d’aquesta convocatòria, amb expressió de l’aplicació 
pressupostària, el beneficiari, la quantia i l’actuació objecte d’ajut. 
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Sisè.- Notificar aquest acord a tots els ens que han presentat sol·licituds d’ajut 
econòmic en el marc de la convocatòria. 
 
ÀREA BENESTAR SOCIAL  

 
41.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l conveni inicial signat entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalon a en data 14 de setembre de 
2009 per al desenvolupament del programa d’implanta ció prioritària de 
teleassistències del Servei Local de Teleassistènci a, segons la sol·licitud 
efectuada per l’Ajuntament de Badalona a la Diputac ió de Barcelona en data 3 de 
febrer de 2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea de Benestar Social, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent:  
 
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 d’ara 
en endavant, Protocol general, (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. Aquest Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 
2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009). 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el  24 de febrer de 2005 va 
aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al programa de teleassistència 
domiciliària, l’acceptació de les normes generals del servei i la participació econòmica i 
pressupostària en els termes assenyalats al 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. 
 
A la clàusula vuitena del conveni esmentat s’estableix que la FEMP procedirà a la 
contractació d’una empresa/entitat que serà l’encarregada de la prestació del servei. 
 
Formalitzada aquesta contractació es posa en marxa el Servei Local de 
Teleassistència. 
 
La contribució econòmica dels Ens locals i el procediment d’adhesió al Servei Local de 
Teleassistència es fixen anualment mitjançant l’aprovació per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa 
de Teleassistència. 
  
Amb el Servei Local 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. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió ordinària de data 18 de 
desembre de 2008, va aprovar el dictamen que proposava aprovar, en el marc del Pla 
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de Concertació “Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la minuta de 
conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per al 
desenvolupament del programa d’implantació prioritària de teleassistències del Servei 
Local de Teleassistència. 
 
L’esmentat conveni va ser subscrit per l’Ajuntament de Badalona en data 5 d’agost de 
2009 i per la Diputació de Barcelona en data 14 de setembre de 2009. 
 
L’Ajuntament de Badalona, a través d’ofici de data 03-02-2011 ha sol·licitat modificar 
els imports destinats a l’actuació objecte del conveni, de manera que l’aportació total 
del conveni passaria a ser de 573.515,78 € enlloc dels 834.563,04 € de l’aportació 
aprovada a través del conveni inicial.  
 
Aquesta modificació ve justificada pel fet que exposa l’Ajuntament que durant els 
exercicis 2008, 2009 i 2010 ha aconseguit altres recursos externs destinats a 
cofinançar el servei local de teleassistència. D’altra banda, exposa que hi ha altres 
programes de despesa relatius al finançament de serveis socials bàsics que es 
consideren prioritaris en el marc de la lluita contra la crisi econòmica i social i que 
necessiten un reforç complementari.  
 
A aquests efectes, l’Ajuntament sol·licita destinar el saldo sobrant de 261.047,26 € del 
conveni inicial a l’actuació “Beques de menjador”, inclosa a la línia de suport “Serveis 
socials bàsics en la gestió de prestacions d’urgència social”, modalitat “Pagament 
puntual de serveis”, tipologia “b) Serveis de provisió de béns i serveis de primera 
necessitat”, del Programa complementari de transferències de recursos entre àmbits 
del Pla de concertació, aprovat per Decret de la Presidència de la Diputació de 18 de 
juny de 2009 i modificat per Decret de la Presidència de 12 d’abril de 2010  (BOPB 
núm. 95, de 21-04-2010). 
 
Atès que el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona 
en data 14 de setembre de 2009 per al desenvolupament del programa d’implantació 
prioritària de teleassistències del Servei Local de Teleassistència, preveu en la seva 
clàusula 6.1 que les modificacions al conveni requeriran de l’aprovació prèvia 
d’ambdues parts. 
 
Atès que la sol·licitud de l’Ajuntament de Badalona no comporta canvis en la 
quantificació dels ajuts en la mesura que no suposa un increment i tampoc un destí 
diferent a l’aportació de la Diputació prevista en el conveni sinó que es segueix 
centrant en fer front a les necessitats de finançament de serveis bàsics municipals, 
concretament en “Serveis socials bàsics en la gestió de prestacions d’urgència social”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Badalona ha justificat despesa en relació amb l’objecte del 
conveni per un import de 262.709,73 € (56.779,75 € l’any 2008; 88.093,14 € l’any 
2009; i 117.836,84 € l’any 2010), quedant un romanent acumulat per un import de 
571.853,30 €. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona tenen interès en ajustar 
les previsions inicials del conveni a les prioritats de l’Ajuntament de Badalona 
expressades en la sol·licitud de modificació del conveni, donant així resposta a les 
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necessitats sobrevingudes de l’Ajuntament i a les seves necessitats de finançament de 
serveis socials bàsics municipals. 
 
Atès que l’actuació objecte del canvi sol·licitat, s’emmarca dins el Règim de 
concertació relatiu al Programa complementari de transferències de recursos entre 
àmbits del Pla de concertació, (BOPB núm. 95, de 21-04-2010), que és posterior a la 
data d’aprovació i signatura del conveni que es modifica 
 
Vista la Refosa 1/2010, epígraf 2.1.3.c), 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, que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació de 
convenis per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents   

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació del conveni inicial signat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Badalona en data 14 de setembre de 2009 per al 
desenvolupament del programa d’implantació prioritària de teleassistències del Servei 
Local de Teleassistència, en els termes de la sol·licitud efectuada per l’Ajuntament de 
Badalona a la Diputació de Barcelona en data 3 de febrer de 2011.  
 
Segon.- Reduir l’import del conveni en 261.047,26 €, d’acord amb la modificació del 
conveni aprovada i disposar que aquest import es destinarà a  l’actuació “Beques de 
menjador”, inclosa a la línia de suport “Serveis socials bàsics en la gestió de 
prestacions d’urgència social”, modalitat “Pagament puntual de serveis”, tipologia “b) 
Serveis de provisió de béns i serveis de primera necessitat”, del Programa 
complementari de transferències de recursos entre àmbits del Pla de concertació, 
aprovat per Decret de la Presidència de la Diputació de 18 de juny de 2009 i modificat 
per Decret de la Presidència de 12 d’abril de 2010  (BOPB núm. 95, de 21-04-2010). 
La nova actuació resultant de la modificació requerirà de la corresponent resolució 
d’aprovació, en els termes establerts al Règim de concertació del Programa 
complementari de transferències de recursos entre àmbits del Pla de concertació. 
 
Tercer.- Aprovar la modificació de la clàusula específica 1.1 del conveni específic, 
subscrit  per l’Ajuntament de Badalona en data 5 d’agost de 2009 i per la Diputació de 
Barcelona en data 14 de setembre de 2009 per al desenvolupament del programa 
d’implantació prioritària de teleassistències del Servei Local de Teleassistència, que 
quedarà redactada de la següent manera:. 

 
Clàusula específica 1a: Compromisos de les parts 
 
1.1: Per part de la Diputació de Barcelona: 
 
La Diputació de Barcelona contribuirà econòmicament al desenvolupament del Servei Local 
de Teleassistència a l’ens local beneficiari amb les quantitats que tot seguit es relacionen: 
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Ens local beneficiari  Ajuntament de Badalona 
Codi XBMQ  08/X/46547 
NIF XXXXXXXXX 
Actuació  Implantació prioritària de teleassistències 

Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 Periodificació de 
l’aportació de la Diputació: 88.317,80 € 196.493,65 € 251.023,29 € 37.618,04 € 
Aportació total  573.515,78 € 

 
Quart.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Badalona. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga per a  l’any 2011, del conveni de 
col·laboració, de data 4 d’abril de 2001, subscrit entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció 
Social (AEC-GRIS) i modificat per acords de la Junt a de Govern en sessions de 
17 de juny de 2004 i 16 de març de 2006.-  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: 
 

Vist el conveni de col·laboració subscrit en data 4 d’abril de 2001 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Associació d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció Social 
(AEC-GRIS), amb la finalitat d’establir un programa de col·laboració per tal de donar 
acollida a persones drogodependents derivades del Centre SPOTT en el seu procés 
de deshabituació. 
 

Vist que el Pacte Sisè de l’esmentat conveni estableix la possibilitat de prorrogar 
anyalment el conveni de forma expressa, introduint les modificacions que les parts de 
mutu acord considerin adients. 
 

Vist que l’esmentat conveni va ser modificat per acords de la Junta de Govern en 
sessions de data 17 de juny de 2004 i 16 de març de 2006. 
 

Vist l’informe, de data 21 de febrer de 2011, emès per la Cap de Secció del Centre de 
Prevenció i Intervenció en Drogodependències-SPOTT amb el vist-i-plau del Cap del 
Servei d’Acció Social favorable a la pròrroga de l’esmentat conveni per a l’any 2011. 
 

Vista l’existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/61101/231A1/48904, del vigent pressupost de la Corporació. 
 

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, del conveni de col·laboració, de data 4 
d’abril de 2001, subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció Social (AEC-GRIS) i 
modificat per acords de la Junta de Govern en sessions de 17 de juny de 2004 i 16 de 
març de 2006. 
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• Per a la derivació a la Comunitat Terapèutica Granja Escola Castellón se seguiran 
els passos recomanats per l’AEC-GRIS: sol·licitar hora d’entrevista amb el pacient 
per informar sobre el funcionament del recurs i sobre la documentació que cal 
presentar per a l’ingrés, complimentar i facilitar l’informe de derivació per part del 
terapeuta i facilitar una analítica completa del pacient, Després d’aquests passos, 
l’ingrés es farà efectiu e no més de 5 dies. 

• Es realitzaran reunions trimestrals per fer el seguiment dels pacients ingressats i 
de la seva evolució formades per les direccions de l’AEC-GRIS i del Centre 
SPOTT 

• A un mes de l’alta terapèutica prevista del pacient, s’informarà al Centre SPOTT 
per a que el terapeuta de referència que va derivar el pacient comenci a treballar 
la seva sortida en coordinació amb el terapeuta d’AEC-GRIS. 

• L’alta de  qualsevol tipus s’haurà d’informar telefònicament al Centre SPOTT i 
adjuntar un informe sobre l’evolució del tractament durant l’estada del pacient al 
recurs. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar en desenvolupament de la pròrroga, per a l’any 2011, del 
Conveni AEC-GRIS, la despesa de cent setanta-set mil cent (177.100) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/61101/231A1/48904, del vigent pressupost de la 
Corporació. Aquesta quantitat es desglossa de la següent manera: 
 
-  Per al recurs de Comunitat Terapèutica Granja Escola Castellón en règim 

d’internament l’aportació serà de 171.100 €, que es destinaran a fer front a part del 
cost de l’estada de les persones ingressades a la Comunitat Terapèutica i que 
hagin estat derivades del Centre SPOTT. L’aportació per a cada pacient la calcularà 
la Diputació de Barcelona en funció de la renda familiar i situació socieconòmica del 
pacient. 

 
Només s’abonaran, a AEC-GRIS de forma mensual les ajudes econòmiques dels 
pacients derivats del Centre SPOTT 

 
-  Per al projecte “Art Solidari” l’aportació serà de 6.000 € 
 

El pagament de dita aportació econòmica a l’Associació AEC-GRIS, és farà de la 
forma següent: 

-  La quantitat de 171.100 € per al recurs Comunitat Terapèutica Granja Escola 
Castellón en règim d’internament es pagarà de forma mensual i prèvia presentació 
de la documentació justificativa següent: 

 
Relació mensual dels usuaris beneficiats de les places en règim d’internament, en 
la que es farà constar el nom del usuari, la data d’ingrés en el recurs i la data de 
baixa del mateix. 

 
-  La quantitat de 6.000 € per al projecte “Art Solidari” es farà d’un sol cop abans del 

31 de desembre d’enguany. I prèvia presentació d’informe tècnic detallant el 
compliment dels objectius previstos així com de l‘adequada aplicació dels fons 
econòmics rebuts a la seva consecució. Aquest informe haurà de ser conformat pel 
cap del Servei d’Acció Social. 
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Tercer.- Condicionar l’efectivitat dels presents acords a l’acceptació expressa emesa 
per l’òrgan competent de l’entitat conveniada. 
 
Quart.-  Notificar els presents acords a l’Associació d’Exdrogodependents de 
Catalunya Grup de Reinserció i Inserció Social (AEC-GRIS), amb NIF XXXXXXXXX i 
amb domicili al carrer XXXX, XXXX, XXX de Barcelona. 
 
ÀREA DE CULTURA  

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
43.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana, en l’àmbit de l’assistència tèc nica i cooperació i els serveis 
de suport que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Joan Ruiz i Calonja” 
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. 
 
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 Santa Eulàlia de 
Ronçana, 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 Santa Eulàlia de Ronçana en l’àmbit de 
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en 
relació a la “Biblioteca Joan Ruiz i Calonja” d’aquest municipi, d’acord amb la minuta 
del conveni que a continuació es transcriu: 
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“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA EN RELACIÓ  A LA BIBLIOTECA 
D’AQUEST MUNICIPI  
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea de Cultura, 
Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, 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 per la secretaria delegada, 
........................., 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 data 31/03//2010. 
 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, representat per l’alcalde president, 
Il·lm. Sr. Enric Barbany Bagés, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Marina 
Escribano Maspons.  
          
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b) 
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis 
de més de cinc mil habitants. 
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1) 
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
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Per acord de del Ple de data 19/02/2009, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va 
aprovar inicialment el projecte executiu per a la construcció de la Biblioteca “Joan Ruiz 
Calonja”, que esdevingué definitiu en data 23/03/2009. 
 
Per a la construcció de les obres d’aquesta Biblioteca la Diputació de Barcelona va atorgar, 
en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, un ajut 
econòmic per import de 240.000 €, aprovat per acord de la Junta de 15/10/2009. Havent-se 
formalitzat en data 29/12/2009 el corresponent conveni entre ambdues institucions. 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament en data 10 de 
març de 2011 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ........... Les 
despeses que se’n derivin d’aquest conveni es finançaran, en el seu cas, amb càrrec a 
l’aplicació G/71200 332A0 Capítol 1/Capítol 4, G/71200 332A0 220, 629, 639 i G/24300 
332A0 216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari. 
 
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 Santa Eulàlia de Ronçana, 
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 tindrà condició de servei públic municipal. I formarà part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer Mestre Batlle, núm. 6 de Santa Eulàlia de Ronçana, amb 
una superfície útil de 1.252 m2 i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les 
seves dimensions i serveis bàsics, es denominarà “Joan Ruiz Calonja”.  
 
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. 
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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 personal bibliotecari titulat recollit a l’annex 1 i 
cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament depenent de la Diputació, dependrà 
de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.   
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents (aquesta aportació 
representa el 50%) i de publicacions periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, 
segons els estàndards vigents. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 
  
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar, com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària d’acord amb el quadre 
indicatiu recollit a l’annex 1 i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en 
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
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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. 
 
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 
30 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.  
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Causes d’extinció: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre causa admissible en 
dret. 
 

ANNEX 1 
 

QUADRE INDICATIU 
 

Biblioteca Joan Ruiz Calonja 
 

INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ 
Fons documental 106.200 € 
Equipament informàtic 42.070 € 
TOTAL 148.270 € (*) 

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

 
DESPESA EN MANTENIMENT 

   Ajuntament Diputació 
Fons documental 10.217 € 10.217 € 
Subscripcions 600 € 4.210 € 
Activitats 4.200 € -------- 
Manteniment informàtic 900 € 12.025 € 

 
RECURSOS HUMANS 

Director/a 1 
Bibliotecari/a -- 
Tècnic auxiliar 3 
Ajudant -- 

 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA”  

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar les bases específ iques per l’atorgament de 
premis mitjançant el procediment de concurrència co mpetitiva, corresponents a 
la cinquena edició del “Concurs de Fotografia  del Centre de Formació d’Adults 
“Can Batlló” – Ciència Tecnologia i Societat – Memo rial Professor Rafael Bañó 
Coley” corresponent al curs 2010-2011, destinat a a lumnes del Centre de 
Formació Permanent de la Diputació de Barcelona.-  La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Des del curs 2005-06 el Centre de Formació d’Adults Can Batlló organitza un concurs 
de fotografia dins d’un ampli ventall d’activitats culturals i formatives que 
complementen l’activitat docent i acadèmica, amb l’objectiu de fomentar l’interès per la 
ciència, els valors i la creativitat, i promoure la relació entre l’alumnat de les dues 
escoles que formen els Centres de Formació Permanent (CFA Can Batlló i Escola 
d’Arts i Oficis) de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. 
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L’Àrea d’Educació, ha considerat oportú proposar la convocatòria de la cinquena edició 
del “Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults Can Batlló Ciència 
Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley” corresponent al curs 
2010-2011, destinat a la concessió de tres premis a l’alumnat del Centre de Formació 
Permanent (en endavant CFP) de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 
matriculats al curs acadèmic 2010-2011, o vinculats mitjançant conveni amb el CFP. 
 
Amb aquest motiu s’han redactat les bases que regiran la present convocatòria. 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 
contingut de les bases específiques i de la convocatòria en el qual es determina el 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
En aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases Reguladores i 
de la seva convocatòria. 
 
Vist que els premis que s’atorgaran en aquesta convocatòria són premis en espècie i 
no comportaran despesa efectiva en el pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Educació, donat que els llibres seran facilitats per la llibreria de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vistos els articles 239 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DLeg 2/2003, de 28 d’abril, i el 5 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per D 179/1995, de 13 de juny, sobre els principis de l’activitat 
de foment. 
 
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, de data 16 de juny de 2010,  i publicada al BOPB núm. 
149,  de data 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència delegada de l’Àrea d’Educació, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de premis mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, corresponents a la cinquena edició del 
“Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults Can Batlló - Ciència 
Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley” corresponent al curs 
2010-2011, destinat a alumnes del Centre de Formació Permanent de la Diputació 
de Barcelona, o vinculats mitjançant conveni amb el CFP, el text íntegre de les quals 
és el següent: 
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«“V Concurs de fotografia CFA Can Batlló” 
 

“CIÈNCIA TECNOLOGIA I SOCIETAT – MEMORIAL PROFESSOR  RAFAEL BAÑÓ 
COLEY” 

 
Tema convocatòria 2010-2011: “TRANSPORT SOSTENIBLE”  
BASES ESPECÍFIQUES DEL V CONCURS DE FOTOGRAFIA 

DEL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS CAN BATLLÓ 
Curs 2010-2011 

 
1.- Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió del 
Premi del V CONCURS DE FOTOGRAFIA CFA CAN BATLLÓ - CIÈNCIA TECNOLOGIA I 
SOCIETAT – MEMORIAL PROFESSOR  RAFAEL BAÑÓ COLEY - del Centre de Formació 
d’Adults Can Batlló (en endavant CFA Can Batlló) per al curs 2010-2011, atorgat per la 
Diputació de Barcelona i destinat a premiar les obres fotogràfiques que destaquin en: 
 
La promoció humanista de la cultura dins del marc de les ciències socials. 
El foment de la creativitat i l'interès per la ciència, la tecnologia i la seva aplicació en la 
societat. 
 
L’apropament del coneixement acadèmic al quotidià per tal de millorar l'actitud de l'alumnat 
cap a la ciència, la societat i el medi ambient. 
 
El foment dels valors de l’esforç, el treball i la solidaritat com a motors essencials en el 
progrés de la societat. 
 
El tema de la convocatòria del V concurs és: “TRANSPORT SOSTENIBLE” 
 
2.- Procediment 
 
El procediment fixat per la concessió dels premis previstos en aquestes bases serà el 
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 
 
3.- Beneficiaris 
 
Podran participar a la present convocatòria tots els alumnes del Centre de Formació 
Permanent (en endavant CFP) de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 
matriculats al llarg del curs acadèmic 2010-2011, o vinculats mitjançant conveni amb el 
CFP.  
 
Cada alumne podrà participar amb tres fotografies com a màxim.  
 
4.- Lloc, termini de presentació i requisits dels t reballs 
 
4.1. Lloc i termini de presentació dels treballs 
 
Les obres a concurs s’hauran de presentar a la secretaria del CFP entre els dies 11 d’abril a 
15 d’abril de 2011 de 10h a 13 h i de 16h a 19 h.  
 
4.2. Requisits dels treballs 
 
a)  Per cada fotografia presentada caldrà incloure, degudament omplert, el full d’inscripció,  

que serà facilitat per la consergeria de l’escola. 
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b)  Les obres es presentaran dins d’un sobre, en el seu interior hi haurà un altre sobre tancat 
amb les dades personals del concursant. Darrere de cada fotografia només hi constarà el 
seu títol i el pseudònim del concursant.  

c)  El format fotogràfic haurà de ser com a mínim de 18 cm i com a màxim de 30 cm en 
cadascun dels seus costats. Dins d’aquestes proporcions el format és lliure. La modalitat 
serà en blanc i negre o color. Les fotografies es presentaran sense cap mena de suport.  

d)  No s’admetran collages, muntatges, fotografies pintades ni viratges fotogràfics realitzats 
per mitjans informàtics. 

e) Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos. 
 

5.- Jurat  
 
El Jurat del V concurs de fotografia del CFA Can Batlló 2010-2011 està format per: 
 
� La Presidenta delegada de l’Àrea d’Educació  o persona en qui delegui. 
� El director del CFA Can Batlló o persona en qui delegui. 
� Un/a representant del CFP. 
� Un/a fotògraf/a professional independent. 
� Un/a artista plàstic independent. 
� El cap de la Unitat de Gestió del CFP com a secretari, amb dret a veu i sense vot. 

 
6.- Criteris de valoració  
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en la 
present base. 
 
Per a la valoració de les obres presentades es tindran en compte els criteris següents: 
 
� El concepte i la concepció de l’obra o treball, fins a 5 punts. 
� La creativitat i originalitat, fins a 5 punts. 
� L’execució tècnica, fins a 5 punts. 
� Relació social de l’obra amb el foment dels valors humanístics, fins a 5 punts. 

 
7.- Import dels premis 
 
La convocatòria present es concreta en l’atorgament d’un total de tres premis, que es 
desglossen en: 

 
� Un primer premi que constarà en un lot de llibres i un diploma acreditatiu.  
� Un segon i tercer premi que constarà en un lot de llibres i un diploma acreditatiu cada un. 

 
En cap cas el valor dels premis atorgats superarà els 300 €. 
 
Cada participant només podrà optar a un dels premis. 
 
8.- Emissió del veredicte 
 
El Jurat es reunirà el dia 12 de maig de 2011 per efectuar la valoració de cadascuna de les 
obres presentades. 
 
De les deliberacions que tinguin lloc al llarg de la sessió s’aixecarà  acta on es farà constar 
expressament el veredicte, que inclourà la ponderació detallada de la valoració de cada 
obra, segons l’establert a la base 6. Aquest document haurà d’estar signat per tots els 
membres del Jurat. 
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Aquest veredicte, que té caràcter inapel·lable, es farà públic l’endemà de la reunió, en el 
taulell d’anuncis del CFA Can Batlló. Tanmateix, el Jurat es reserva el dret de declarar el 
premi desert. 
 
El Jurat podrà resoldre qualsevol incidència no prevista a les bases, d’acord amb l’establert 
en la base 13. 
 
9.- Lliurament de premis  
 
El lliurament dels premis s’efectuarà d’acord amb les directrius de l’equip directiu de l’escola. 
Es comunicarà prèviament als guanyadors. 
 
10.- Exposició de les obres 
 
Amb totes les obres admeses i premiades, es realitzarà una exposició a l’Escola que restarà 
oberta al públic del dia 20 de maig al 17 de juny de 2011. 
 
11.- Cessió de les obres premiades 
 
11.1.- Les obres premiades i el seu suport en format digital, seran cedides gratuïtament al 
fons del CFA Can Batlló de la Diputació de Barcelona. 
 
11.2.- Els autors de les obres premiades cedeixen a la Diputació de Barcelona, com a titular 
del CFA Can Batlló, els drets d’explotació següents: 

 
- Comunicació pública, incloent totes les modalitats i tècniques d'exposició de l’obra. 
- Reproducció de tota o de part de l’obra en qualsevol tipus de suport material, per tal de 

facilitar la seva divulgació.  
 

Aquesta cessió es realitza per la durada de 15 anys i el seu àmbit territorial és la Unió 
Europea. 

 
La cessió d’aquests drets te caràcter d’exclusiu respecte de tot tercer llevat del propi autor, 
el qual està facultat per difondre i reproduir l’obra pels sistemes que consideri més adients.  
 
11.3.- Els autors de les obres premiades són titulars dels drets morals sobre aquestes obres 
en els termes recollits a la base 14 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, drets que es respectaran en tot acte 
d'explotació que faci la Diputació d'acord amb els termes de la cessió descrita a l'apartat 
anterior.  
 
12.- Retorn de les obres no premiades 
 
Les obres no premiades es podran recollir a la consergeria del centre o altre lloc que així es 
determini, entre els dies 27 de juny al 29 de juliol de 2011. Caldrà portar el comprovant de la 
butlleta que s’adjunta a aquestes bases, en el moment de la recollida per tal de poder-la fer 
efectiva.  
 
Les obres no recollides passaran a formar part del fons del CFA Can Batlló, fins que aquest 
adquireixi la propietat per la prescripció adquisitiva.  
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13.- Règim jurídic aplicable 
 
En tot el no previst en aquestes bases, serà d’aplicació supletòria el que disposa el capítol I 
del Títol III del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Disposició final 
 
El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.» 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria d’aquests premis. 
 
Tercer.-  Publicar els presents acords en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar les bases específ iques per a l’atorgament de 
premis mitjançant el procediment de concurrència co mpetitiva, corresponents a 
la quinzena edició del premi Francesc Galí 2010-201 1, destinat a alumnes de 
l’Escola d’Arts i Oficis de la Diputació de Barcelo na.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Àrea d’Educació, ha considerat oportú proposar la convocatòria de la quinzena edició 
del Premi Francesc Galí corresponent al curs 2010-2011, destinat a la concessió de 
sis premis a l’alumnat de l’Escola d’Arts i Oficis de l’Àrea d’Educació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Amb aquest motiu s’han redactat les bases que regiran la present convocatòria. 
 
Per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del 
contingut de les bases específiques i de la convocatòria en el qual es determina el 
termini de presentació de sol·licituds. 
 
En aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases reguladores i de 
la seva convocatòria. 
 
Vist que els premis que s’atorgaran en aquesta convocatòria són premis en espècie i 
no comportaran despesa efectiva en el pressupost de la Gerència de Serveis 
d’Educació, donat que, d’una banda el llibre serà facilitat per la llibreria de la Diputació 
de Barcelona i d’altra, els gravats són manufacturats per l’equip de la pròpia escola. 
 
Vistos els articles 239 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel DLeg 2/2003, de 28 d’abril, i el 5 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat per D 179/1995, de 13 de juny, sobre els principis de l’activitat 
de foment. 
 
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, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149,  de data 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’Educació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les bases específiques per a l’atorgament de premis mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, corresponents a la quinzena edició del 
premi Francesc Galí 2010-2011, destinat a alumnes de l’Escola d’Arts i Oficis de la 
Diputació de Barcelona, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

«BASES ESPECÍFIQUES DEL XV PREMI FRANCESC GALÍ   
DE L’ESCOLA D’ARTS I OFICIS 

Curs 2010-2011» 
 
1.- Objecte 
 
El Premi Francesc Galí que atorga la Diputació de Barcelona té com a objectiu premiar les 
obres artístiques presentades pels alumnes de l’Escola d’Arts i Oficis. 
 
Amb aquestes bases es regulen i determinen tant els criteris com el procediment per la seva 
concessió. 
 
En aquest curs s’endega la quinzena edició del premi amb la finalitat de: 
� Esdevenir una activitat significativa dins del marc de la programació cultural del centre. 
� Difondre els resultats artístics de la tasca docent desenvolupada al llarg del curs. 
� Incentivar els alumnes en el vessant creatiu, tècnic, d’investigació i recerca, tot  motivant-

los a participar des de cadascuna de les especialitats i departaments. 
� Possibilitar la realització de treballs interdisciplinaris i de col·laboració entre l’alumnat. 

 
2.- Procediment 
 
Es concedirà el Premi en règim de concurrència competitiva. 
 
3.- Beneficiaris 
 
Podran participar a la present convocatòria tots els alumnes del Centre de Formació 
Permanent (en endavant CFP) de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona 
matriculats al llarg del curs acadèmic 2010-2011, o vinculats mitjançant conveni amb el 
CFP.  
 
Cada alumne hi podrà concórrer amb una sola obra.  
 
4.- Lloc, termini de presentació, requisits i temàt ica dels treballs 
 
4.1. Lloc i termini de presentació dels treballs 
 
Les obres a concurs s’hauran de presentar a la secretaria del Centre de Formació 
Permanent d’Adults Can Batlló entre els dies 2 i 27 de maig de 2011 de 10h a 13 h i de 17h 
a 20 h. En cas de produir-se un canvi de lloc o de dates es comunicarà oportunament. 
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4.2. Requisits de la presentació dels treballs 
 
a)  Els concursants hauran de complimentar la butlleta d’inscripció que podran recollir a la 

consergeria de l’escola. Hi haurà de constar la valoració econòmica de l’obra a efectes 
de l’assegurança.  

b)  Les obres amb suport bidimensional, excepte les pintures sobre bastidor, hauran d’anar 
degudament emmarcades, per tal d’assegurar una correcta presentació i preservació. No 
seran acceptades les que estiguin sense emmarcar. Per la part de darrera del marc 
hauran de portar les armelles necessàries per poder penjar l’obra. Cal assegurar-se que 
suportin el pes de la mateixa. 

c)  Les obres no han d'estar signades. A la part de darrera s’hi haurà de penjar un sobre 
tancat on hi haurà inscrit el títol de l’obra. A l’interior s’hi dipositarà la butlleta d’inscripció 
al Premi, on hi constarà el nom de l'alumne, la matèria a la qual està matriculat a, la 
tècnica, les mides i una breu descripció. 

e)  Caldrà aportar una fotografia de l’obra amb el títol pertinent. Haurà de ser un arxiu digital 
gravat en un CD. L’arxiu serà en format TIF o JPEG d’alta resolució. La resolució mínima 
serà de sis megues, que equival a una impressió de 18x24 c. a 300 pp.  

 
4.3. El tema és lliure, tot respectant la creativitat de cada alumne/a i obert a totes les 
especialitats i manifestacions artístiques que es fan a l’escola. Seran acceptats tots els 
treballs, també els teòrics.  
 
Es reserva el dret d’admissió per a aquells treballs que tinguin unes dimensions excessives,  
que tingui moltes dificultats d’emmagatzematge o que comporti algun perill. 
 
5.- Jurat  
 
El Jurat del XV Premi Francesc Galí 2010-11 de l’Escola d’Arts i Oficis està format per:   
� La Presidenta delegada de l’Àrea d’Educació o la persona que delegui. 
� Cinc professors del claustre  de l’Escola d’Arts i Oficis. 
� Un/a alumne/a que hagi guanyat el Premi en convocatòries anteriors. 
� El cap de la Unitat de Gestió de Centres de Formació Permanent que actua com a 

secretari, amb dret a veu i sense vot. 
 

6.- Criteris de valoració  
 
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en les  
presents bases. 
 
Per a la valoració de les obres presentades es tindran en compte els criteris següents: 
� El concepte i la concepció de l’obra o treball, fins a 5 punts. 
� La creativitat i originalitat tant dels treballs bidimensionals o tridimensionals, fins a 5 

punts. 
� L’execució tècnica, fins a 5 punts. 

 
7.- Import dels premis 
 
En aquesta convocatòria s’atorgaran sis premis: 
� Primer premi: Diploma, Gravat i llibre. 
� Cinc premis: Diploma i Gravat. 

 
En cap cas el valor dels premis atorgats superarà els 300 €. 
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8.- Emissió del veredicte 
 
El Jurat es reunirà el dia 1 de juny de 2011 per efectuar la valoració de les obres 
presentades. 
 
De les deliberacions que tinguin lloc al llarg de la sessió s’aixecarà acta on es farà constar 
expressament el veredicte, que inclourà la ponderació detallada de la valoració de cada 
obra, segons els criteris fixats a la base sisena. Aquest document el signaran tots els 
membres del jurat. 
 
El veredicte del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic l’endemà del dia de la sessió, en 
el taulell d’anuncis de l’Escola d’Arts i Oficis. Tanmateix, el jurat es reserva el dret de 
declarar el premi desert. 
 
El jurat podrà resoldre qualsevol incidència no prevista a les bases, d’acord amb l’establert a 
la base 12. 
 
9.- Lliurament de premis  
 
El lliurament dels premis s’efectuarà el dimecres dia 15 de juny de 2011.  
 
10.- Exposició de les obres 
 
Les obres  premiades seran exposades a l’Escola d’adults de Can Batlló del 8 al 22 de juny 
de 2011. 
 
11.- Retorn de les obres  
 
Les obres es podran recollir a la consergeria del centre del 23 de juny al 29 de juliol de 
2011. Caldrà portar el comprovant de la butlleta d’inscripció  en el moment de la recollida 
per tal de poder-la fer efectiva.  
 
Les obres no recollides passaran a formar part del fons de l’Escola d’Arts i Oficis  fins que 
aquesta adquireixi la propietat per la prescripció adquisitiva.  
 
12.- Règim jurídic aplicable 
 
En tot el no previst en aquestes bases, serà d’aplicació supletòria el que disposa el capítol I 
del Títol III del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Disposició final 
 
El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.» 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria d’aquests premis. 
 
Tercer.-  Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
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ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA  
 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-H ome 
 
46.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases de la Convocatòria de l’any 
2011 dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison.-  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: 
 
La Diputació de Barcelona té la competència de donar assistència i suport, als 
municipis de la província, en matèria de polítiques de promoció d’igualtat d’oportunitats 
entre les dones i els homes i de la participació política i social de les dones, en 
compliment de l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
del règim local i, de manera concordant, pels articles 71.1.c), 91.2.b) i 92 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 
En el context competencial citat, i entre d’altres iniciatives i serveis desenvolupats en el 
marc de l’Espai Francesca Bonnemaison com a espai de referència en el foment de la 
participació de les dones en tots els àmbits i l’impuls de les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania fomenta l’aplicació de polítiques d’igualtat i 
de gènere en els ajuntaments de la província de Barcelona; per a la qual cosa ofereix 
suport tècnic i econòmic a fi d’implementar serveis a la ciutadania i al propi ajuntament, 
espais de debat i d’intercanvi d’experiències, formació i publicacions especialitzades, 
entre d’altres. 
 
L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, mitjançant l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat 
Dona – Home, amb la finalitat de donar suport a la investigació i generar eines de 
treball que permetin als ens locals dur a terme accions per eradicar la violència i les 
discriminacions de gènere i assolir la igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes, convoca, per a l ‘any 2011, la vuitena edició dels “Ajuts a la Recerca en 
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”, amb una dotació total de dotze mil 
(12.000) €, per atorgar dos ajuts de sis mil euros cadascun. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la vigent  
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança), i vigent a partir del 16/01/2009. 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix, al seu article 11.2, que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
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Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que el procediment de tramitació de la convocatòria dels “Ajuts a la Recerca en 
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison” s’inicia amb l’aprovació de les seves 
Bases Reguladores. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusten a allò previst a 
l’article 17.3  de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 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 a l’article 13.3 de l’Ordenança, procedeix 
publicar el contingut d’aquestes Bases Reguladores inserint el corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Vist el punt 2.1.5 de la Refosa 01/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència de data 16.06.208 i publicada al BOPB núm. 149 de data 23.06.2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores per a l’atorgament, l’any 
2011, de dos “Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de donar suport 
a la investigació, generar estudis i eines de treball per als ajuntaments de la província, 
a fi d’aplicar polítiques d’igualtat de gènere. El text íntegre d’aquestes Bases és el 
següent: 

 
“ BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS A L A RECERCA 
FRANCESCA BONNEMAISON EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS I GÈNERE PER A 
L’ANY 2011. Codi convocatòria: 2011/5120003033 

 
Base Primera.-  Objecte. 
Base Segona.-  Persones destinatàries. 
Base Tercera.-  Període de desenvolupament. 
Base Quarta.-  Àrea d’actuació. 
Base Cinquena.- Quantia i fiscalitat. 
Base Sisena.-  Documentació de les propostes. 
Base Setena.-  Lloc i termini de presentació de les propostes. 
Base Vuitena.-  Criteris de valoració. 
Base Novena.-   Òrgan de selecció. 
Base Desena.-  Adjudicació i acceptació. 
Base Onzena.- Pagament. 
Base Dotzena.- Seguiment de les activitats i dels projectes de recerca. 
Base Tretzena.- Drets de divulgació dels resultats dels projectes de recerca. 
Base Catorzena.- Difusió dels treballs beneficiaris. 
Base Quinzena.- No-vinculació de les persones beneficiàries. 
Base Setzena.- Responsabilitat. 
Base Dissetena.- Règim jurídic. 
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Base Primera.-  Objecte 
 
L’objecte de les presents Bases és l’establiment de les normes específiques que regiran la 
concessió dels ajuts a la recerca convocats per la Diputació de Barcelona amb la finalitat de 
donar suport a la investigació, generar estudis i eines de treball per als ajuntaments de la 
província, per tal de desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere. 
 
Base Segona.-  Persones destinatàries 
 
Els ajuts a la recerca son individuals i s’adrecen a persones físiques, llicenciades o 
diplomades, de qualsevol nacionalitat. No obstant això, les recerques podran ser 
desenvolupades per equips de treball o d’investigació.  L’any 2011 s’atorgarà un màxim de 
dos ajuts.  
 
Les propostes de les persones que hagin estat beneficiàries d’un ajut a la recerca en una 
convocatòria anterior a la present no seran acceptades fins que hagi transcorregut un 
termini de 3 anys des de la data de lliurament del document final de la recerca corresponent. 
 
Base Tercera.-  Període de desenvolupament 
 
Els projectes de recerca beneficiaris de l’ajut s’hauran de desenvolupar en un període que 
tindrà una durada màxima de dotze mesos a comptar des de la data d’acceptació de l’ajut. 
 
Excepcionalment, a instància motivada de la persona beneficiària i dos mesos abans 
d’exhaurir el termini de lliurament del treball d’investigació definitiu, es podrà concedir una 
pròrroga del termini de finalització del projecte de recerca. L’atorgament d’aquesta pròrroga 
restarà, en tot cas, condicionat al vist-i-plau, per part de la Diputació de Barcelona, d’un 
informe d’autoavaluació que s’haurà de presentar conjuntament amb la sol·licitud.  
 
Base Quarta.-  Àrea d’actuació 
 
Els projectes hauran de tenir en compte l’àmbit territorial d’actuació de la Diputació de 
Barcelona, que se circumscriu al del territori dels municipis de la província de Barcelona.  
 
Base Cinquena.-  Quantia i fiscalitat 

 
a) Cadascun dels dos ajuts que s’atorguin tindrà una dotació individual de sis mil  (6.000) €.  
b) Els tributs o càrregues de tot tipus que puguin recaure sobre els ajuts aniran a càrrec de 

la persona beneficiària. 
 

Base Sisena.-  Documentació de les propostes 
 
Les persones que desitgin optar als ajuts hauran d’aportar la documentació següent: 
a) Instància de sol·licitud, adreçada a la presidenta de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 

Diputació de Barcelona, d’acord amb el model normalitzat d’aquesta Diputació, adjuntant 
fotocòpia del NIF, DNI, passaport o document d’estrangeria vàlid (una còpia). 

b) Als efectes de que la Diputació de Barcelona pugui practicar la Notificació del resultat 
d’aquest Concurs, serà indispensable que la persona participant indiqui, en el mateix 
document de Sol·licitud, l’adreça postal de localització durant els mesos de Juliol i 
d’Agost de 2011. 

c) Declaració responsable conforme es compleixen i s’accepten tots el requisits exigits per 
les presents Bases dels ajuts a la recerca, en especial el relatiu a l’assegurança 
d’accidents (una còpia).  
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d) Declaració responsable d’estar al corrent de compliment de les obligacions fiscals i amb 
la Seguretat Social i de no estar en la situació d’incompatibilitats prevista a l’article 13 de 
la vigent Llei general de Subvencions. La presentació d’aquesta declaració autoritza, 
implícitament, a la Diputació de Barcelona a consultar directament a la Seguretat Social i 
a l’Agència Tributària en relació als possibles deutes que la persona beneficiària 
d’aquests Ajuts a la Recerca pugui tenir amb els referits organismes públics. 

e) Còpia autenticada de les titulacions universitàries de llicenciatura o diplomatura (una 
còpia).  

f) Currículum vitae (una còpia). 
g) Declaració responsable que contempli la situació professional actual, altres fonts 

complementàries de finançament de la recerca, i el compromís de comunicar a la 
Diputació de Barcelona qualsevol altra subvenció que s’obtingui amb la mateixa finalitat 
(una còpia). 

h) Declaració de la Regidora d’Igualtat o de Dona/es d’un o més ajuntaments de província 
de Barcelona en què mostrin el seu suport i interès en la proposta de recerca 
presentada.  

i) Memòria sobre el projecte de recerca a desenvolupar. La memòria no superarà, en cap 
cas, l’extensió màxima de 10 pàgines, amb un cos de lletra 11, de la qual s’hauran de 
lliurar 7 còpies signades, amb indicació del número de DNI, passaport o document 
d’estrangeria vàlid, i sense que hi consti el nom i cognoms de la persona participant. 

 
Base Setena.-  Lloc i termini de presentació de les  propostes 
 
Tota la documentació requerida per tal d’optar als ajuts a la recerca s’haurà de presentar en 
una carpeta al Registre General de la Corporació (a l’Edifici Can Serra, Rambla Catalunya, 
126, a l’Edifici Londres, carrer Londres, 55-57, a l’Edifici del Rellotge, carrer Comte d’Urgell, 
187, o bé a l'Oficina de Registre del Recinte de les Llars Mundet - Edifici Serradell Trabal), 
de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, en un termini de trenta dies hàbils a comptar des de 
la seva publicació oficial.   
 
Base Vuitena.-  Criteris de valoració 
 
Els aspectes a valorar per a la concessió dels ajuts als projectes de recerca són els 
següents: 
a)  Justificació i fonamentació del treball proposat............................................fins a 10 punts. 
b)  Aplicacions  pràctiques  i  de  caràcter   transferible   per   corregir les desigualtats de 

gènere en l’entorn de la província de 
Barcelona......................................................................................................fins a 10 punts. 

c)  Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i d’actuació per les polítiques 
d’igualtat........................................................................................................fins a 10 punts. 

d)  Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada a les condicions i recursos 
disponibles....................................................................................................fins a 10 punts. 

e)  Currículum de la persona sol·licitant.............................................................fins a 10 punts. 
 

Base Novena.-  Òrgan de selecció 
 

1. L’Òrgan de selecció, serà designat per la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i 
Ciutadania de la Diputació de Barcelona; essent,  en tot cas, format per un total de set 
persones, designades de la següent manera: 
a) Persones representants de la Diputació de Barcelona: 
- Un/a representant de la presidència de la Corporació. 
- La presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui, 

actuant com a presidenta de l’òrgan de valoració. 
- La coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui.  
- Tres persones de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania. 

b) Una persona experta, externa a la Diputació de Barcelona. 
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2. La designació de la persona experta externa esmentada a la lletra b) de l’apartat anterior 
s’efectuarà per Decret de la presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona. 

3. La finalitat de l’Òrgan de selecció és el de valorar i qualificar els projectes de recerca 
admesos l’any 2011, a fi de poder atorgar els dos ajuts a la recerca de la present 
convocatòria  

4. Les funcions de secretària de l’Òrgan de selecció seran exercides per una de les 
persones que el componen, designada a l’efecte per la presidenta delegada de l’Àrea 
d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona. 

 
Base Desena.-  Adjudicació i acceptació 

 
1. Els ajuts s'atorgaran en el termini de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data 

de finalització del període de presentació d’instàncies, mitjançant resolució de la 
presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania a proposta de l'Òrgan de selecció. 
La manca de resolució dins d'aquest termini tindrà efectes desestimatoris. 

2. Contra l'esmentada resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu  interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

3. Les persones beneficiàries de la concessió dels ajuts hauran d'acceptar-los formalment 
en el termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la seva 
notificació, mitjançant el document d’acceptació que facilitarà la Diputació de Barcelona 
juntament amb la notificació de la concessió. La persona beneficiària de l’Ajut haurà de 
presentar aquest document d’acceptació en qualsevol oficina del Registre General de 
Documents que s’indiquen en la Base Setena. La no presentació de l’acceptació, dins del 
termini establert, significarà que la persona beneficiària desestima l’Ajut i la Diputació de 
Barcelona podrà atorgar-lo a la persona amb la puntuació més alta de la llista que no 
hagi obtingut l’Ajut a la Recerca. 

4. En el cas que les persones seleccionades renunciïn expressament a l’ajut concedit 
l’Òrgan de selecció podrà procedir a una adjudicació en favor dels projectes que hagin 
quedat classificats en les posicions immediatament següents als projectes guanyadors, 
segons la puntuació de l'òrgan de selecció sempre que, a judici d'aquest, el projecte 
reuneixi les condicions mínimes exigides de solvència científica i acadèmica. 

5. Mitjançant l'acte d'acceptació de l’ajut, les persones beneficiàries es comprometen a 
desenvolupar el treball de recerca en els termes plantejats a la memòria de presentació 
del projecte, i d’acord amb les condicions que estableix la Diputació de Barcelona. En tot 
cas, l’execució de la recerca serà sempre intransferible. 

6. La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’Òrgan de selecció, per acord 
de la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades reuneix les 
condicions mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord amb els criteris 
fixats a la base vuitena. 

 
Base Onzena.-  Pagament 
 
El pagament de l'import dels ajuts es realitzarà en 3 terminis: a) el 30% de l’import a 
l'atorgament i acceptació de l’ajut; b) un altre 30%, transcorreguts quatre mesos, 
aproximadament, des de la data d’acceptació de l’ajut, condicionat a la presentació d'un 
informe de desenvolupament del projecte per part de la persona beneficiària; c) el 40% 
restant, condicionat a la presentació del document final que doni compte de la totalitat de la 
recerca. 
 
Abans d’efectuar cadascun d’aquests pagaments, les persones beneficiàries hauran 
d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social. Tanmateix, de conformitat amb l’article 24 del Reglament regulador de la 
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Llei General de Subvencions, les persones beneficiàries podran substituir els Certificats de 
l’Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social per la presentació d’una 
declaració responsable d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 
Base Dotzena.-  Seguiment de les activitats i del p rojecte de recerca 

 
1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment del 

desenvolupament de les recerques guanyadores. 
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit un ajut de 

recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de Promoció de Polítiques 
d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona per tal de presentar l’evolució i/o els 
resultats de la seva investigació, mitjançant una presentació oral, o bé en suport paper o 
suport electrònic, en una de les llengües oficials a la Comunitat Autònoma de Catalunya. 
Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió 
de la recerca. 

3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat de 
l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió de l’ajut. 

4. En el termini establert a la Base Tercera, la persona beneficiària lliurarà a la Diputació de 
Barcelona dues còpies en suport paper i una còpia en suport electrònic del corresponent 
treball de recerca finançat. 

5. La persona beneficiària tindrà l’obligació de comunicar a la Diputació de Barcelona 
l’obtenció d’ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat de recerca procedents d’altres 
ens públics, la qual cosa podrà comportar, si escau, la modificació de la resolució de 
concessió. 

 
Base Tretzena.-  Drets de divulgació dels resultats  del projecte de recerca 
 
D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la recerca pertany a l’autor/a, si 
bé aquest/a cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter no exclusiu a la 
Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a 
Internet o amb d’altres mitjans que es considerin adients. En cas que la Diputació consideri 
d’interès la publicació de la recerca en suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició 
amb la persona autora del treball, en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera 
edició, la quantitat atorgada com a subvenció. 
 
Base Catorzena.-  Difusió dels treballs beneficiari s 
 
En tota difusió dels treballs beneficiats pels ajuts objecte de les presents Bases, i sota 
qualsevol manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què 
aquests puguin ser presentats o publicats (paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, 
telemàtic, bases de dades bibliogràfiques, entre d'altres), haurà de figurar la denominació 
completa de la Diputació de Barcelona com a entitat que ha finançat el treball. 
 
Base Quinzena.-  No-vinculació de les persones bene ficiàries 
 
L’atorgament dels ajuts no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la 
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària. 
 
Base Setzena.-  Responsabilitat 
 
La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona 
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat. 
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La persona beneficiària resta obligada a tenir coberta l’assegurança per accidents que 
puguin esdevenir-se en el marc i context del seu treball de recerca. Per aquest motiu, la 
Diputació de Barcelona restarà exempta de responsabilitat davant de qualsevol tipus de 
reclamació que pogués presentar-se. 
 
Base Dissetena.-  Règim jurídic 
 
En tot allò que no estigui previst en les presents bases seran d’aplicació l’Ordenança 
General de subvencions de la Diputació de Barcelona i la Llei 38/2003 general de 
subvencions.”  

 
Segon.-  Aprovar i autoritzar el crèdit de l’aplicació pressupostària 
G/D1101/232A1/48100  del Pressupost de l’any 2011 d’aquesta Corporació, a fi de 
donar cobertura a la despesa resultant de la concessió dels dos Ajuts a la Recerca en 
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, per a  l’any 2011, per un import total de la 
despesa de dotze mil (12.000) €. 
 
Tercer.-  Publicar, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de la convocatòria de l’any 2011 del concurs 
dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, i les presents 
Bases Reguladores del mateix, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA DE COMERÇ 

 
Servei de Comerç Urbà 
 
47.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la 
convocatòria de la setena edició de les “Beques Com erç i Ciutat” de la Diputació 
de Barcelona per a la realització d’estudis sobre e l comerç urbà, per un import 
total de vint mil (20.000) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea de Comerç, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
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Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des de l’Àrea de Comerç es vol fomentar projectes/activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat estimular tasques d’investigació que coadjuvin a 
la potenciació, la innovació i la millora del comerç, les persones i el territori. 
 
Vist que l’any 2005, la Diputació de Barcelona va iniciar una nova línia de promoció del 
comerç urbà a banda de les actuacions pròpies de la Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat i amb un objectiu clarament diferenciat a aquest programa, com és el 
d’impulsar la realització d’estudis de recerca universitària sobre comerç. 
 
Vist que han estat ja, doncs, sis edicions d’atorgament de les “Beques Comerç i Ciutat” 
amb resultats plenament satisfactoris i que, aquest any 2011, l’Àrea de Comerç creu 
convenient obrir una nova convocatòria per donar resposta a l’interès generat amb les 
edicions anteriors i estimular de nou tasques de recerca en l’àmbit del comerç. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 20.000 € 
amb càrrec a la partida E11 / 431 / 481 del pressupost de l’exercici 2012 i del 
pressupost de l’exercici 2013. 
 
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 2.1.5 de la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de tres beques mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat estimular tasques 
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d’investigació que coadjuvin a la potenciació, la innovació i la millora del comerç, les 
persones i el territori pels exercicis 2012-2013 el text íntegre de les quals és el 
següent: 
 

“ BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SETENA E DICIÓ DE LES 
“BEQUES COMERÇ I CIUTAT” PER A LA REALITZACIÓ D’EST UDIS SOBRE EL 

COMERÇ URBÀ 
 

CONVOCATÒRIA 2012/3073 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
L’Àrea de Comerç de la Diputació de Barcelona vol continuar impulsant l’any 2011 la 
realització d’estudis de recerca universitària sobre el comerç urbà amb la setena edició de 
les “Beques Comerç i Ciutat” i, en concret, mitjançant l’atorgament de tres beques que es 
regiran d’acord amb aquestes bases. 
 
Les categories de les beques a atorgar són les següents: 
� Dues beques per a la realització de tesi doctoral. 
� Una beca per a la realització d’estudis de master. 

 
SEGONA.- PÚBLIC BENEFICIARI 
 
2.1.- Podran prendre part en aquestes beques les persones que estiguin matriculades en 
qualsevol dels estudis de doctorat o de màster de l’Àrea de Ciències Jurídiques, 
Econòmiques, Socials o d’Arquitectura. 
 
2.2.- Es consideraran les sol·licituds de les persones que estiguin matriculades en altres 
estudis de doctorat o de màster quan l’interès del projecte i la seva relació amb l’objecte de 
la convocatòria ho justifiquin. 
 
2.3.- En tot cas, caldrà acreditar l’aval d’una tutoria universitària que alhora assumeixi la 
direcció de la recerca. 
 
TERCERA.- DOTACIÓ ECONÒMICA I PAGAMENT 
 
3.1.- La dotació econòmica és de nou mil (9.000) € per a cadascuna de les beques de tesi 
doctoral i de dos mil (2.000) € per a la beca de realització d’estudis de màster. 
 
3.2.- Per tal d’efectuar els pagaments caldrà que el beneficiari presenti una declaració 
responsable d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
O bé, que en la sol·licitud autoritzi a la Diputació de Barcelona a obtenir de forma directa la 
consulta telemàtica d’aquestes dades. 
 
3.3.- El pagament de la beca es començarà a fer efectiu als tres mesos de l’acceptació de la 
beca a partir de l’adjudicació, de la manera següent: 

 
� Beca per a la realització de la tesi doctoral: vuit pagaments trimestrals, dels quals els set 

primers corresponen al 10% del total de l’import atorgat i el vuitè correspon al 30%, previ 
informe favorable del Servei de Comerç Urbà en base a l’informe especificat a la clàusula 
onzena punt d) a presentar per la persona beneficiària. 

� Beca per a la realització d’estudis de màster: quatre pagaments trimestrals, dels quals 
els tres primers corresponen al 20% del total de l’import atorgat i el quart correspon al 
40%, previ informe favorable del Servei de Comerç Urbà en base a l’informe especificat a 
la clàusula onzena punt d) a presentar per la persona beneficiària. 
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QUARTA.- MATÈRIES INDICATIVES 
 
Si bé s'admetran totes les sol·licituds de beques que tinguin per objecte l'estudi del comerç 
urbà, a tall merament indicatiu els projectes de recerca podran ubicar-se en algun d'aquests 
àmbits:  

 
� Comercial: Polítiques de promoció comercial, dinamització, fidelització i noves formes 

d’organització. 
� Econòmic: Distribució comercial, formats i competència entre ells. Evolució de preus i 

productes. El sector comercial i la seva incidència en la ocupació. Evolució de la situació 
financera del comerç en general. 

� Empresarial: Models d’expansió. Models de distribució. Polítiques de marca. Relacions 
amb els proveïdors i proveïdores. Innovació en el comerç. 

� Sociològic: Nous hàbits de consum. El paper de la nova immigració en el comerç com a 
comerciants i comerciantes i població consumidora. Mesures de conciliació 
laboral/professional, familiar i personal. Integració de la quotidianitat en l’entorn del 
comerç. Impacte de gènere en les relacions de comerç. Responsabilitat social 
corporativa. 

� Urbanístic: L’urbanisme comercial, models urbanístics. La importància del comerç en la 
planificació urbana. L’impacte de les grans superfícies en l’ordenació de les ciutats. El 
comerç i la ciutat dispersa. 

� Jurídic: Anàlisi de la normativa estatal, autonòmica i local i la seva incidència sobre la 
regulació del comerç. Gestió dels centres comercials urbans. Anàlisi de la regulació, 
aplicacions i futur del comerç electrònic, etc. 

 
CINQUENA.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
5.1.- Un cop les Bases hagin estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
i en el Tauler d’anuncis de la Corporació, qui tingui interès podrà presentar fins el 4 de 
novembre de 2011 la sol·licitud per prendre part en la convocatòria, mitjançant el model 
d’instància normalitzat adreçat a l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona (Àrea de 
Comerç), que caldrà presentar en el Registre General de la Corporació, o bé per qualsevol 
dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
5.2.- Les instàncies hauran d’anar acompanyades dels documents següents: 

 
� Document núm. 1: Fotocòpia del DNI o del passaport. 
� Document núm. 2: Currículum, d’una extensió màxima de tres pàgines, que haurà de 

contenir una relació dels treballs, les publicacions i la resta d'activitats que acreditin 
l'experiència investigadora de l'aspirant, en el seu cas. 

� Document núm. 3: Certificació acadèmica. En concret: 
a) Per a l’alumnat de màster: Còpies compulsades del títol acadèmic i de l’expedient 

acadèmic que permet l’accés al master, i còpia compulsada de la matrícula del 
màster. 

b) Per a l’alumnat de doctorat: Còpies compulsades del Diploma d’Estudis Avançats i de 
l’expedient acadèmic del doctorat, o còpies compulsades del Títol de Màster 
universitari i de l’expedient acadèmic del màster, i còpia compulsada de la matrícula 
del doctorat. 

� Document núm. 4: Memòria en un màxim de 15 pàgines (lletra arial, tipus 11, a un espai i 
mig, i a doble cara) que haurà de contenir:  
a) L'objecte de la recerca en el marc més general de la recerca curricular i els resultats 

esperats. 
b) La metodologia prevista. 
c) La durada de la recerca i les seves etapes. 
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La llengua vehicular d’aquesta memòria serà el català. 
� Document núm. 5: Document signat pel professor o professora universitària que 

assumeix la tutoria de la investigació i la direcció de la recerca. 
� Document núm. 6: Comunicació d’altres ajuts atorgats amb la mateixa finalitat, o que 

l’aspirant tingui la intenció de demanar. 
 

Tota la documentació s’ha de presentar en format de paper DIN A-4 i en suport CD o 
qualsevol altre tipus de suport digital. 
 
SISENA.- CRITERIS PER A LA SELECCIÓ I L’AVALUACIÓ D E LES SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds es valoraran d'acord amb els mèrits i el barem de deu punts següents: 

 
a) Projecte d'investigació, on es valorarà entre d’altres el caràcter innovador del projecte, 

l’aplicació pràctica del mateix, i l’elaboració de la memòria: ......  fins a cinc (5) punts.  
b) Valoració currículum, on es valoraran entre d’altres les publicacions i l’experiència 

investigadora i laboral: ................................................................  fins a tres (3) punts.  
c) Expedient acadèmic: .......................................................................  fins a un (1) punt.  
d) Altres mèrits: .................................................................................... fins a un (1) pu nt.  

 
SETENA.- DURADA 
 
7.1.- La realització i el lliurament dels treballs de recerca al Servei de Comerç Urbà de l’Àrea 
de Comerç de la Diputació de Barcelona tindran un termini màxim, a comptar des de 
l’acceptació, d’un any natural per a les beques destinades a estudis de màster i de dos anys 
naturals per a les beques destinades a tesi doctoral.  
 
7.2.- En el cas de tesi doctoral, el lliurament del treball haurà d’anar acompanyat d’una 
certificació del dipòsit previ a la seva qualificació. En el cas del màster juntament amb el 
lliurament de l’estudi o treball final, caldrà aportar una certificació de la direcció del treball 
conforme aquest ja està finalitzat. 
 
VUITENA.- ÒRGAN DE SELECCIÓ 
 
L’atorgament de les beques es realitzarà mitjançant una comissió de selecció que estarà 
constituïda per representants d’aquesta corporació, d’entitats del món institucional, 
universitari i empresarial, i serà presidida pel President delegat de l’Àrea de Comerç de la 
Diputació de Barcelona o persona en qui delegui, que podrà fer ús, en cas d’empat, del vot 
de qualitat. 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 
9.1.- L’òrgan de selecció a la vista de les sol·licituds presentades i dels mèrits al·legats, 
proposarà l’adjudicació de les beques en el termini màxim de tres mesos des de la data de 
tancament de la convocatòria. En cas de no resoldre’s de manera expressa, es considerarà 
desestimada la sol·licitud. 
 
9.2.- La comissió de selecció podrà declarar desertes aquelles beques en les que els 
treballs presentats es consideri que no són meritoris de ser seleccionats en la categoria de 
presentació. Tanmateix, en aquest supòsit es podran reconduir les quantitats no atorgades 
en les beques declarades desertes cap al reconeixement d’altres treballs en altres 
categories, sempre que existeixi suficient dotació econòmica i que es considerin igualment 
meritoris de beca. 
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9.3.- L’òrgan de selecció elevarà una llista complementària de candidatures suplents d’entre 
les no seleccionades, en ordre de prelació, pel cas que es produïssin renúncies o 
revocacions entre les adjudicacions. 
 
DESENA.- NATURALESA DE LES BEQUES 
 
La concessió de la beca no suposa relació laboral, vinculació administrativa o prestació de 
serveis de cap mena entre el beneficiari i la Diputació de Barcelona, ni donarà lloc a la seva 
alta ni cotització a la Seguretat Social. 
 
ONZENA.- OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES I JUSTIFICACIÓ DE LA 
BECA 
 
Qui tingui adjudicada una beca haurà de complir les obligacions següents: 

 
a) Acceptació de l’ajut: es farà mitjançant un document que facilitarà el Servei de Comerç 

Urbà juntament amb la notificació de concessió de la beca, que caldrà retornar signat. La 
no acceptació de l’ajut dins el termini de vint dies, comptat des de la recepció de la 
notificació segons la qual ha estat concedida la beca, comportarà la revocació de l’ajut. 

b) Redacció de l’estudi o treball en llengua catalana. 
c) Presentar l’estudi o treball final dins els terminis establerts, en format de paper DIN A-4 i 

en suport CD o qualsevol altre tipus de format digital, amb dues còpies de cadascun 
d’ells. 

d) Facilitar, quan així sigui demanat, la informació sobre el desenvolupament de l’estudi que 
la Diputació de Barcelona estimi oportuna. Com a mínim, caldrà presentar trimestralment 
un informe sobre el procés de desenvolupament de l’estudi. 

e) La propietat intel·lectual dels estudis que hagin obtingut un ajut serà de la persona que 
realitza el treball. No obstant això, en tota difusió o publicació que es faci del treball o 
projecte objecte de la beca, la persona beneficiaria haurà d’indicar que s’ha dut a terme 
“amb el suport de la Diputació de Barcelona” i haurà d’incorporar el logotip de la 
Diputació de Barcelona en el material de difusió o en la publicació del treball, d’acord 
amb el format i el model que serà facilitat pel Servei de Comerç Urbà. 

f) L'Àrea de Comerç podrà demanar a la persona adjudicatària de la beca que faci una 
exposició pública de l'estudi. 

 
DOTZENA.- REVOCACIÓ DE LA BECA 
 
En base a l'article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, relatiu a les causes de revocació de 
les subvencions, la Diputació de Barcelona procedirà a la revocació total o parcial de la beca 
en els supòsits següents: 

 
a) L’obtenció de la beca sense reunir les condicions requerides, per ocultació o falsejament 

de les dades que han motivat l’atorgament. 
b) L'incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la beca. 
c) L'incompliment d’allò que preveuen aquestes bases. 

 
En el supòsit d’apreciar-se alguna causa de revocació de la beca concedida, la Diputació 
instarà l'inici del procediment corresponent, d'acord amb el que preveu la secció quarta del 
capítol 9 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
TRETZENA.- MODIFICACIONS 
 
La persona beneficiària haurà de comunicar i justificar per escrit qualsevol modificació que 
afecti el desenvolupament del projecte de recerca. Les modificacions requeriran la prèvia 
aprovació expressa per part de l’Àrea de Comerç, per tal de mantenir la beca. 
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CATORZENA.- PUBLICITAT 
 
Aquestes Bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i se 
sotmetran a informació pública per un període de 20 dies a partir del dia següent a la seva 
publicació. Una referència de l’anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.”  

 

Segon.-  Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de vint 
mil (20.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel 
termini que en elles s’indica. 
 

Tercer.-  Declarar la plurianualitat de la despesa i autoritzar la despesa que es 
destinarà a aquestes actuacions per un import de vint mil (20.000) € amb càrrec a les 
partides següents: 
- partida E11 / 431 / 481 del pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 
2012 amb un import màxim de nou mil dos-cents (9.200) €; 
- partida E11 / 431 / 481 del pressupost de la Corporació corresponent a l’exercici 
2013 amb un import màxim de deu mil vuit-cents (10.800) €. 
 
Quart.-  Condicionar l’efectivitat dels acords precedents a l’existència de crèdit adequat 
i suficient. 
 
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un 
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, la Sra. Conesa manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
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, 
 
 


