
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 
Data:     28 d’abril de 2011 
Caràcter:    Ordinària 
Hora començament:    11 hores del matí 
Hora d’acabament:   11.15 hores del matí 
Lloc de la reunió:   Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Antoni Fogué Moya 
 
DIPUTATS 
 
Im.   Sr.   Josep Mayoral Antigas 
Im.   Sr.   Màrius García Andrade 
Im.   Sr.   Mateu Chalmeta Torredemer 
Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
Ima. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Im.   Sr.   Rafael Roig Milà 
Ima. Sra. Anna Hernández Bonancia 
Im.   Sr.   Josep Monràs Galindo 
Ima. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
Im.   Sr.   José Manuel González Labrador 
Ima. Sra. Carme García Suárez 
Im.   Sr.   Joan Antoni Baron Espinar 
Im.   Sr.   Teodoro Romero Hernández 
Im.   Sr.   Xavier Florensa Cantons 
Im.   Sr.   Jordi Labòria Martorell 
Im.   Sr.   Arnau Funes Romero 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL  
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA  
 
Im.   Sr.   Manuel Bustos Garrido 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 2/162 
 

Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 14 d’abril de 2011. 
 
2.- Dictamen que proposa l’aprovació del protocol per establir les bases de la 
col·laboració entre el Consorcio para la Commemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812 i la Diputació de Barcelona amb motiu de la celebració de les 
activitats commemoratives del II Centenari de la Constitució de 1812 i la convocatòria 
a Corts de 1810. 
 
3.- Dictamen que proposa l’aprovació del protocol de col·laboració de la Diputació de 
Barcelona amb la Fundació FC Barcelona, per tal de potenciar el caràcter vertebrador 
de l’esport als municipis de la província de Barcelona en els àmbits de la integració 
social i els valors educatius de l’esport. 
 
4.- Ratificació del Decret de la Presidència de data 7 d’abril de 2011, que resol 
designar representants de la Diputació de Barcelona en els Comitès Organitzador i 
Executiu del “15è. Campionat del Món de Natació Barcelona 2013”. 
 
5.- Es dóna compte del Decret de data 30 de març de 2011, mitjançant el qual es 
compareix en el recurs contenciós administratiu núm. 81/2011, interposat davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona pel senyor J. V. G., contra la 
resolució de data 12 de gener de 2011, per la qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials ocasionats en la inundació 
del seu habitatge, el dia 3 de maig de 2010, a causa del desbordament de les aigües 
que circulaven pels canals ubicats a la Travessera Prat de la Riba (carretera BV-2004) 
del Baix Llobregat. 
 
6.- Es dóna compte del Decret de data 30 de març de 2011, mitjançant el qual es 
compareix en el recurs núm. P.A. 69/2011-C, interposat davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona per Segur Caixa, SA de Seguros y Reaseguros i els 
senyors P. V. F. i S. S. P., contra les resolucions de data 3 i 16 de desembre de 2010 
per les quals es desestimen les reclamacions de responsabilitat patrimonial 
interposades en data 6 de juny de 2010 pels senyor P. V. i S. S., i en data 25 de juny 
de 2010 per Segur Caixa, SA, pels danys derivats de l’accident de circulació sofert el 
dia 24 de desembre de 2009 a la carretera C-1411-b, al punt quilomètric 25,100, al 
terme municipal de Manresa a causa, segons manifestaven els reclamants, de 
l’existència de diversos rocs a la via. 
 
7.- Es dóna compte del Decret de data 5 d’abril de 2011, mitjançant el qual es 
compareix en el recurs contenciós administratiu núm. 535/2009-I, procediment 
abreujat, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona pel 
senyor R. C. J. contra el Decret de data 3 de setembre de 2010, pel qual es desestima 
la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys i perjudicis derivats 
d’una accident de circulació sofert el dia 11 de juliol de 2008, a la carretera C-243-b, a 
causa de l’existència d’una substància líquida sobre la calçada. 
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8.- Es dóna compte del Decret de data 5 d’abril de 2011, mitjançant el qual es 
compareix en el recurs contenciós administratiu núm. 645/2010-Y, interposat davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona per les senyores S. M. A. i I. R. 
M., contra el Decret de data 4 de novembre de 2010 pel qual es desestima la 
responsabilitat patrimonial interposada pels danys i perjudicis derivats d’un accident de 
circulació sofert el dia 22 de febrer de 2010, a la carretera BV-4243, a causa de 
l’existència de plaques de gel sobre la calçada. 
 
9.- Es dóna compte del Decret de data 6 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’accepta 
la renúncia del lletrat Sr. Cristobal Martell Pérez-Alcalde, presentada el passat 24 de 
març de 2011, per a dur a terme la defensa dels drets de la Diputació de Barcelona en 
les diligències prèvies 3360/2009-D. 
 
10.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret 
judicial de la Secretaria del Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, en el procediment 
d’acomiadament 1042/2010, instat pels senyors F. N. E. B., M. V. M., N. D. P. i B. A. 
G. contra les empreses GENARS, SL, Prevenrisk, SL i la Diputació de Barcelona, pel 
seu acomiadament, que aprova l’acord al que van arribar la part actora i Prevenrisk, 
SL, i disposa l’arxiu de les actuacions. 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació d’atorgament de subvenció, per concessió 
directa, i de la minuta de conveni específic de col·laboració regulador de la mateixa 
entre la Federació “Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local” i la 
Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Desarrollo de la 
institucionalidad de la CONFEDELCA y preparación de la X Conferencia Anual 2011”. 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada a l’associació Cooperacció per a l’avantprojecte 
“Mirades feministes a l’agenda del desenvolupament: Drets sexuals i drets 
reproductius”, en resolució de la convocatòria d’abril de l’Espai de Concertació de la 
Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la 
sensibilització 
 
13.- LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta- dos 
mil dos-cents vuitanta-un euros amb setanta cèntims (52.281,70) € a l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
14.- MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent 
vuitanta-set mil sis-cents noranta-sis euros amb vuitanta-sis cèntims (187.696,86) € a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
15.- PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa subvenir en un import 
de noranta-tres mil cent nou euros amb quaranta-sis cèntims (93.109,46) € a 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
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16.- VILADECANS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents quinze 
mil tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims (315.352,89) € a 
l’Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
17.- VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
dos-cents tretze mil cent noranta-un euros amb onze cèntims (213.191,11) € a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
18.- SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de    
quaranta-cinc mil dos-cents seixanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims 
(45.261,55)€ a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
19.- SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
seixanta-cinc mil cent vint euros amb cinquanta-quatre cèntims (65.120,54) € a 
l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar l’Acord d’encomanda de gestió entre la Diputació 
de Barcelona i l’entitat pública empresarial local Xarxa Audiovisual Local (XAL) en 
matèria de carrera professional. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar l’Acord d’encomanda de gestió entre la Diputació 
de Barcelona i el consorci del Patrimoni de Sitges, en matèria de carrera professional. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “REHABILITACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL” 
(11/X/76295) de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
GISA-Gestió d’infraestructures, S.A.U, en resolució de l’expedient núm. 2010/11005. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
GISA, en resolució de l’expedient núm. 2011/1847. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
GISA- Gestió d’Infraestructures S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2011/1857. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Cedinsa Eix 
Transversal, en resolució de l’expedient núm. 2011/2306. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Mina 
Pública d’Aigües de Terrassa SA, resolució de l’expedient núm. 2011/2512. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
d’Alpens, en resolució de l’expedient núm. 2011/2513. 
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29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Fonollosa, en resolució de l’expedient núm. 2011/2649. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. J. C. R., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/2690. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M. Y. J., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/2855. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei Català 
de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2011/2914. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Terrassa, en resolució de l’expedient núm. 2011/3054. 
 
34.- Dictamen que proposar denegar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament 
de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2010/11064. 

 
35.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament 
d’Igualada per a l’actuació “Projecte de substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol del Parc del Xipreret”, per un import de dos-cents mil (200.000) € en el marc del 
Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Pere de Riudebitlles per a l’actuació “Projecte de condicionament del camp de 
futbol”, per un import de cent setanta-cinc mil (175.000) € en el marc del Pla de 
Concertació XBMQ 2008-2011. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb l’Ajuntament de 
Sant Esteve de Palautordera per  a l’actuació “Reparació estructura i vestidors de 
pavelló”, per un import de dos-cents cinquanta-cinc mil (255.000) € en el marc del Pla 
de Concertació XBMQ 2008-2011. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar la convocatòria de la setena edició del “Premi 
Josep Ma Rueda i Palenzuela” corresponent a l’any 2011 i aprovar les bases que 
regiran aquesta convocatòria i la dotació econòmica.  
 
39.- Dictamen que proposa aprovar la reedició del Programa complementari d’urgència 
social per a l’any 2011, en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del 
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a promoure la 
cultura popular i tradicional per a l’any 2011, segons les Bases específiques en règim 
de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació 
en data 23 de desembre de 2010, i d’acord amb la proposta formulada per la comissió 
instructora creada a tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta. 
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41.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització del conveni 
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Estació transformadora nova 
Biblioteca” i “Nova Biblioteca de l’Ateneu”, a signar amb l’Ajuntament d’Esparreguera, 
per import de quatre-cents mil setanta-cinc euros amb vuitanta-vuit cèntims 
(400.075,88) €. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar un conveni amb l’Ajuntament d’Igualada per 
desenvolupar l’actuació “Projecte de rehabilitació estructural ala nord Escorxador per a 
Complex Cultural Municipal”, en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011”, 
per un import de cent cinquanta mil (150.000) €. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions a les Agrupacions 
de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2011  
 
44.- Dictamen que proposa ratificar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al  Pacto 
Climático Global de Ciudades “Pacto de la Ciudad de  Mexico”  que es va 
subscriure el dia 21 de novembre de 2010 a la ciutat de Mèxic.   
 
45.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundació Privada ACSAR, per a l’elaboració d’un programa d’actuació 
per donar suport en matèria de formació a dirigents d’entitats que realitzen activitats 
d’acomodació en relació a la immigració i per a la constitució d’un fons econòmic, per 
tal de donar suport als microprojectes que les entitats presentin a la pròpia Fundació 
i/o als ajuntaments membre de la Xarxa Local per la Diversitat i la Ciutadania que 
promou la Diputació de Barcelona. 

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

 
2.- Dictamen que proposa l’aprovació del protocol p er establir les bases de la 
col·laboració entre el Consorcio para la Commemorac ión del II Centenario de la 
Constitución de 1812 i la Diputació de Barcelona am b motiu de la celebració de 
les activitats commemoratives del II Centenari de l a Constitució de 1812 i la 
convocatòria a Corts de 1810.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La primera Carta Magna Liberal d’Europa complirà dos cents anys el 19 de març de 
2012. En aquesta data es commemorarà el naixement de les llibertats i els drets civils 
en el nostre país, del concepte de ciutadà i de l’Espanya Moderna. 
  
Els diputats constituents varen elaborar aquest text, en un intent global per a canviar 
les velles estructures de la Nació. Des de diversos punts de vista cultural, ideològic i 
polític, establirien les bases dels debats i discussions de les Corts. 
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La Constitució de 1812 va ser la primera constitució espanyola que va establir la 
sobirania popular, la divisió de poders, la llibertat d’expressió i la llibertat d’impremta.  
 
El Consorci per a la Commemoració del II Centenari de la Constitució de 1812 té per 
objecte promoure l’exercici coordinat de les competències dels ens consorciats en 
relació amb la celebració de l’efemèride, que inclourà els actes de celebració 
relacionats amb la convocatòria a Corts de 1810, així com l’execució dels projectes i la 
gestió dels serveis que se li encomanin. 
 
La Diputació de Barcelona està interessada en assumir també aquest legat, que va 
donar origen al Constitucionalisme Democràtic i als valors de llibertat, igualtat, justícia i 
drets humans que la inspiren i coneixent la vessant històrica i jurídica de la 
commemoració, reconeix i recorda la memòria  dels diputats constituents, sense els 
quals avui no s’entendrien els actuals sistemes democràtics. 
 
Vist el punt 2.1.3 a) de la Refosa núm.1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, publicada en el BOPB núm.149, de 
23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el protocol d’intencions a formalitzar entre el Consorcio para la 
Commemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 i la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ PROTOCOLO DE INTENCIONES A FORMALIZAR ENTRE EL CONS ORCIO PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812 Y 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓ N DE LAS 
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 
1812 Y LA CONVOCATORIA A CORTES DE 1810. 
 
INTERVIENEN 
 
Consorcio para  la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, creado en 
virtud de Convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, Boletín Oficial del Estado de fecha 27 de Marzo de 2.007, representado por el 
Excmo. Sr. D. …………………., Presidente de la entidad. 
 
Diputación de Barcelona, representada por el Excmo. Sr. Antoni Fogué Moya, Presidente de 
la Diputación de Barcelona, y facultado en virtud de la Refosa núm. 1/2010 sobre delegación 
de competencias y atribuciones de los órganos de la Diputación de Barcelona, diferentes del 
Pleno, publicada al BOPB núm. 149 de fecha 23 de junio de 2010; asistido por la secretaria 
delegada Sra. Rosa María Artiaga Gil, en virtud de las determinaciones previstas en el 
Decreto de la Presidencia de la corporación de fecha 22.3.2010 publicado al BOPB núm. 77 
de fecha 31.3.2010. 
 
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
I.- Que el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de sus Estatutos, publicados en el Boletín 
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Oficial del Estado de 27 de Marzo de 2007, tiene por objeto promover el ejercicio coordinado 
de las competencias de los entes consorciados en relación con la celebración de la 
efeméride, que incluirá los actos de celebración relacionados con la convocatoria a Cortes 
de 1810, así como la ejecución de los proyectos y la gestión de los servicios que se le 
encomienden. 
 
II.- Que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; y artículos 187 a 191 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, corresponde a éstas acordar la creación de medallas, 
emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos, a fin de premiar especiales 
merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios. En concreto, el artículo 190 
de éste último, faculta a los Entes Locales para acordar el nombramiento de hijos 
predilectos y adoptivos, atendiendo a los méritos, cualidades y circunstancias singulares 
que en los galardonados concurran y que serán aplicados con el mayor rigor en expediente 
que se instruirá al efecto. 
 
III.- Que se cumplen ahora los doscientos años de la aprobación en Cádiz de nuestro primer 
texto constitucional, llamado a convertirse en símbolo de libertad política, no solo en 
España, sino también durante el período fundacional de las actuales repúblicas 
iberoamericanas. 
 
Los diputados constituyentes elaboraron ese texto, en un intento global para cambiar las 
viejas estructuras de la Nación. Desde diversos puntos de vista cultural, ideológico y 
político, sentarían las bases de los debates y discusiones de las Cortes doceañistas. 
 
Poco se sabía de ellos, venidos de distintos puntos de España y Ultramar, pertenecientes a 
diversos sectores (clero, comercio, político, militar, etc.) pero tenían algo en común, habían 
sido elegidos o designados para intentar marcar el rumbo de un pueblo inmerso en un 
contexto histórico complicado. 
 
Los firmantes del presente PROTOCOLO DE INTENCIONES asumimos ese legado, que 
dio origen al Constitucionalismo Democrático y a los valores de Libertad, Igualdad, Justicia y 
Derechos Humanos que la inspiran y conociendo la raíz histórica y la vertiente jurídica de la 
conmemoración, consideran que es justo reconocer y recordar la memoria de los diputados 
constituyentes, aquellos que con su valentía, adelanto a los tiempos y sabiduría supieron 
impregnar sus actos y decisiones de esos valores, sin los cuales hoy no se entenderían los 
actuales sistemas democráticos 
 
IV. Que la minuta del protocolo fue aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona de fecha ………….. 
 
Por todo ello, las dos partes, de común acuerdo, y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan este protocolo, que se regirá por los siguientes: 
 

PACTOS 
 
PRIMERO.-  Objeto 
 
El objeto de este Protocolo de Intenciones es establecer las bases de la colaboración entre 
el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812 y la 
Diputación de Barcelona con motivo de la celebración de las actividades conmemorativas 
del II Centenario de la Constitución de 1812 y la convocatoria a Cortes de 1810. 
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SEGUNDO.- Colaboración con el Consorcio 
 
A tal efecto la Diputación de Barcelona colaborará con el Consorcio a fin y efecto de 
conseguir cuanta información sea posible en relación a los diputados doceañistas de la 
provincia de Barcelona, que son los que a continuación se detallan: 
 
Salvador Viñals 
Antonio Capmani y Montpalau 
Felipe Amat Cortada 
Félix Aytes 
Francisco Morrós y Sibila 
Ignacio de Gayola 
Jaime Creus y Martí 
José Espiga y Gadea 
Juan Bautista Serrés 
Juan del Valle 
Lázaro de Dou y de Bassols 
Ramón Lladós 
Ramón Sanz de Barutell 
 
TERCERO.- Compromisos por parte del Consorcio  
 
Por el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, se 
asume el compromiso de facilitar la instalación de una placa conmemorativa, u otro 
elemento distintivo de recuerdo en el lugar de nacimiento de los diputados antes 
mencionados o en su defecto, en el lugar que a tal efecto se designe por los ayuntamientos 
de los municipios de origen de los mismos,  así como editar, publicar y difundir un Libro que 
glose la memoria de los Diputados Constituyentes, y la entrega de ejemplares a la 
Corporación provincial. El Consorcio, directamente o en colaboración con terceros, realizará 
el diseño de la placa o elemento ornamental distintivo para el recuerdo del diputado. 
 
CUARTO.- Convenios específicos 
 
Para la formalización de los contenidos objeto de este Protocolo de Intenciones, se 
suscribirán los Convenios Específicos que en su caso sean necesarios, en los que se 
establecerán cuantas otras medidas acuerden las partes para el reconocimiento y distinción 
que perpetúe la memoria y conocimiento ciudadano de los diputados referenciados, así 
como los aspectos técnicos, jurídicos y económicos, si los hubiere, referentes a la actuación 
que se pretenda llevar a cabo, y las Instituciones o centros directivos que participarían en 
los mismos. 
 
QUINTO.- Comisión de seguimiento  
 
Para el seguimiento y desarrollo del objeto previsto en este Protocolo de Intenciones, que 
ha sido firmado con idéntico o similar contenido entre el Consorcio y otras Diputaciones, se 
crea una Comisión de Seguimiento que estará integrada por dos representantes de cada 
una de las partes, designados al efecto. 
 
La presidencia de la Comisión recaerá en el Presidente del Consorcio, o persona en quien 
delegue, quien en el ejercicio de sus funciones, la convocará al menos una vez al año 
pudiendo, asimismo, ser convocada extraordinariamente a petición de cualquier miembro de 
la comisión cuantas veces sea necesario. 
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De todo lo acordado en las reuniones se redactarán actas que serán firmadas por todos los 
presentes. 
 
SEXTO.- Vigencia  
 
El presente Protocolo de Intenciones tendrá vigencia desde el momento de su firma y se 
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2012. 
 
SÉPTIMO.- Causas de extinción 
 
El presente  Protocolo de Intenciones se extinguirá por algunas de las siguientes causas: 
- A su finalización, por el transcurso del plazo previsto en la cláusula anterior. 
- Por la satisfacción plena o la imposibilidad sobrevenida de su objeto. 
- Por la denuncia razonada de cualesquiera de las partes aceptada por las restantes. 

 
OCTAVO.-  Resolución de controversias 
 
Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento de acuerdo con 
los principios de buena fe y de eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 
 
Las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que pudiera 
surgir con ocasión de la ejecución del presente convenio. 
 
NOVENO.- Naturaleza y jurisdicción 
 
El presente Protocolo de Intenciones tiene naturaleza administrativa y queda excluido  de la 
Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, al amparo de lo establecido 
en el artículo 4.1 d), aplicándose los principios de la misma para resolver dudas y lagunas 
que pudieran presentarse, sometiéndose a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la 
resolución de las cuestiones litigiosas que se susciten sobre el mismo en el caso en que no 
puedan resolverse en la forma prevista en el pacto octavo. 
 
DÉCIMO.- Efectos 
 
Este Protocolo de Intenciones no supone la renuncia de las partes a sus respectivas 
competencias ni supone directamente aportación económica alguna por parte de las 
instituciones firmantes. 
 
Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Protocolo de Intenciones, por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en los lugares y en las fechas que a continuación se 
indican.” 

 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorcio para la Commemoración del II Centenario 
de la Constitución de 1812 per tal de procedir a la signatura del protocol que s’aprova.  
 
3.- Dictamen que proposa l’aprovació del protocol d e col·laboració de la 
Diputació de Barcelona amb la Fundació FC Barcelona , per tal de potenciar el 
caràcter vertebrador de l’esport als municipis de l a província de Barcelona en els 
àmbits de la integració social i els valors educati us de l’esport.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
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La Diputació de Barcelona, en el marc de les competències que la vigent legislació de 
règim local li confereix, i en particular, el foment dels interessos propis de província, 
que li atribueix actualment el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i en el mateix sentit de la normativa anterior, porta a terme tasques 
d’assistència i cooperació municipal per a la consecució de fins d’interès comú. 
 
La Diputació de Barcelona vol esdevenir un instrument eficaç al servei de la ciutadania 
en aquells àmbits que possibiliten millorar la qualitat dels serveis prestats, 
especialitzant la seva cooperació en funció de les demandes efectives dels municipis. 
 
La Diputació de Barcelona vol contribuir a la integració social, l’educació i la 
participació ciutadana i considera que l’esport pot esdevenir una eina que possibiliti la 
creació de lligams que afavoreixin la convivència i la formació d’equips amb l’objectiu 
de difondre els valors educatius de l’esport i promoure el seu bon ús com a eina 
educativa, tot procurant sensibilitzar la població i els principals agents esportius del 
món local. 
 
La Fundació FC Barcelona té com a finalitat principal la difusió i promoció, sense ànim 
de lucre, de la dimensió esportiva, cultural i social del Futbol Club Barcelona dins la 
comunitat esportiva i cultural de la societat en general. 
 
Així mateix, la Fundació FC Barcelona és l’instrument del FC Barcelona per 
materialitzar socialment l’expressió dels valors que són l’ànima de l’entitat. En aquest 
sentit, ha obert noves línies d’actuació, amb l’esport com a eix vertebrador de les 
seves activitats, adreçades als infants i joves per tal de formar-los en valors i projectar 
la imatge del FC Barcelona arreu, potenciant també els valors educatius de l’esport i 
la integració social, implicant a tots els agents vinculats a l’esport i als propis 
responsables municipals. 
 
Vist el punt 2.1.3 a) de la Refosa núm.1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, publicada en el BOPB núm.149, de 
23 de juny de 2010. 
 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar el protocol a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
FC Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“ PROTOCOL A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCEL ONA I LA 
FUNDACIÓ FUTBOL CLUB BARCELONA PER A LA COL·LABORAC IÓ EN L’ÀMBIT DE 

LA INTEGRACIÓ SOCIAL I ELS VALORS EDUCATIUS DE L’ES PORT 
 
Barcelona,               d’abril de 2011 

 
REUNITS 

 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  amb domicili a Rambla Catalunya 126, representada per 
l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya President de la Diputació de Barcelona, i facultat en virtut de 
la Refosa núm. 1/2010 sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149 de data 23 de juny 
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de 2010; assistit per la secretària delegada Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en virtut de les 
determinacions previstes en el Decret de la Presidència de la corporació de data 22.3.2010 
publicat al BOPB núm. 77 de data 31.3.2010.  
 
Fundació Futbol Club Barcelona  (en endavant, FUNDACIÓ FCB) amb domicili social a 
XXXX, XX, XXXX  i NIF XXXXXXXXX, inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la 
Generalitat de Catalunya amb el núm. XXX, representada, en aquest acte pel Sr. Sandro 
Rosell i Feliu i pel Sr. Josep Cortada i Vila, en les seves condicions de President i Director 
General respectivament, en ús de les facultats que tenen conferides. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat d’obrar i la legal 
necessària per tal de formalitzar el present protocol, i de les seves lliures i espontànies 
voluntats.  
 

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I.  La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en el marc de les competències que la vigent 

legislació de règim local li confereix, i en particular, el foment dels interessos propis de 
província, que li atribueix actualment el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i en el mateix sentit de la normativa anterior, porta a terme 
tasques d’assistència i cooperació municipal per a la consecució de fins d’interès 
comú. 

 
II.  La DIPUTACIÓ DE BARCELONA vol esdevenir un instrument eficaç al servei de la 

ciutadania en aquells àmbits que possibiliten millorar la qualitat dels serveis prestats, 
especialitzant la seva cooperació, en funció de les demandes efectives dels municipis. 

 
III.  La DIPUTACIÓ DE BARCELONA vol contribuir a la integració social, l’educació i la 

participació ciutadana i considera que l’esport pot esdevenir una eina que possibiliti la 
creació de lligams que afavoreixin la convivència i la formació d’equips amb l’objectiu 
de difondre els valors educatius de l’esport i promoure el seu bon ús com a eina 
educativa, tot procurant sensibilitzar la població i els principals agents esportius del 
món local. 

 
IV.  Que la FUNDACIÓ FCB és una entitat privada sense ànim de lucre de tipus cultural, 

que té com a finalitats principals la difusió i promoció de la dimensió educativa, 
cultural i social del FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FC BARCELONA), 
així com, complementàriament, la promoció i participació en activitats educatives, 
socials, culturals, artístiques i científiques, recreatives i humanitàries, adients i 
necessàries per mantenir la seva representativitat i projecció pública, dins la societat 
en general, tant a Catalunya, Espanya com a nivell internacional, contribuint a una 
comunitat més cívica i tolerant, a través de l’educació en valors tals com, la integració, 
la solidaritat, la tolerància, l’ètica, el civisme, la democràcia, l’esportivitat i el joc net i 
fomentant entre d’altres, la cooperació internacional per al desenvolupament, 
demostrant el seu compromís amb la societat catalana i amb els valors humans 
universals. 

 
V.  Que la FUNDACIÓ FCB és l’instrument del FC BARCELONA per materialitzar 

socialment l’expressió dels valors que són l’ànima de l’entitat. En aquest sentit, ha 
obert noves línies d’actuació, amb l’esport com a eix vertebrador de les seves 
activitats, adreçades als/les infants i joves per tal de formar-los/les en valors i 
projectar la imatge del FC BARCELONA arreu, potenciant també els valors educatius 
de l’esport i la integració social, implicant a tots els agents vinculats a l’esport i als 
propis responsables municipals. 
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VI.  Que la FUNDACIÓ FCB, d’acord amb els seus valors i objectius fundacionals, està 
interessada en col·laborar amb la DIPUTACIÓ DE BARCELONA per tal d’aconseguir 
les finalitats d’interès general esmentades anteriorment, i basades en els objectius i 
valors que comparteixen, mitjançant una col·laboració en els termes definits en el 
present protocol (i) ja sigui concretant projectes que estiguin endegats actualment o 
(ii) bé estiguin previstos dur a terme en el futur.   

 
VII.  Que la minuta del protocol va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la  

Diputació de Barcelona de data ………….. 
 
En virtut de tot l’exposat, les parts signants, en les seves respectives representacions, han 
convingut en atorgar el present acord conjunt de voluntats, el qual es regeix per 
l’ordenament jurídic vigent i les normes legals que li resultin d’aplicació i, en particular, pels  
següents  
 

PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
És objecte d’aquest protocol establir la col·laboració de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
amb la FUNDACIÓ FCB, per tal de potenciar el caràcter vertebrador de l’esport als 
municipis de la província de Barcelona en els àmbits de la integració social i els valors 
educatius de l’esport. 
 
El desenvolupament de les actuacions previstes en aquest protocol es podran portar a 
terme a través de convenis específics d’execució pactats de forma expressa per les parts, 
en el que es reflectirà la dimensió i abast de la cooperació, així com els compromisos tant 
econòmics com de qualsevol altre tipus, i en la mesura de les possibilitats de cada part. 
 
SEGON.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
2.1. OBLIGACIONS COMUNES 

 
1. Cadascuna de les parts podrà utilitzar el nom i la marca gràfica, logos i altres signes 

distintius de l’altra part per assolir els objectius d’aquest Protocol, sempre que 
compti amb la conformitat de l’altra part expressada prèviament i per escrit, per a 
cada cas i amb indicació de l’objecte a acomplir. 

 
2. El present protocol no suposa per cap de les parts la transferència a l’altra part de 

cap tipus de titularitat de la propietat intel·lectual i industrial. En aquest sentit, sense 
el consentiment de la FUNDACIÓ FCB, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA no farà ús 
no autoritzat per part de la FUNDACIÓ FCB, ni de cap altra manera compartirà els 
continguts o materials propietat de la FUNDACIÓ FCB, amb cap tercer. Així mateix 
sense el consentiment de la DIPUTACIÓ de BARCELONA, la FUNDACIÓ FCB no 
farà ús no autoritzat per part de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ni de cap altra 
manera compartirà els objectius o materials propietat de la Diputació de Barcelona 
amb cap tercer. 

 
3. Per l’exposat anteriorment, el present protocol no constitueix, en cap forma, 

transferència o autorització d’ús del patrimoni marcari o d’exclusiva de cap de les 
Parts, per la qual cosa, i sense perjudici de l’autorització genèrica que es confereix 
al present protocol, qualsevol ús dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial 
titularitat de les parts requerirà la prèvia autorització expressa i escrita d’aquestes. 
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4. A la finalització d’aquest protocol ambdues parts vindran obligades a cessar 
immediatament en l’ús de la imatge, nom o logotip que cadascuna de les parts 
estiguessin fent de l’altre per raó d’aquest protocol. 

 
5. Cadascuna de les parts designarà un/una representant que serà el/la responsable 

de la comunicació entre ambdues institucions. 
 

2.2. DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
1. Respectar els principis i valors impulsats per la FUNDACIÓ FCB. 
 
2. Difondre totes aquelles activitats, actes, esdeveniments i/o projectes que la 

DIPUTACIÓ BCN impulsi i/o dugui a terme i en les que la FUNDACIÓ FCB hi 
col·labori i/o recolzi a través de (i) la seva pàgina web oficial (www.diba.cat), i/o (ii) 
altres actius de comunicació. 
 

Els continguts de les activitats, actes, esdeveniments i/o projectes esmentats 
anteriorment i que siguin objecte de difusió, hauran de ser pactats prèviament per 
les parts, i autoritzats expressament per la FUNDACIÓ FCB, així com també el 
suport, format o mitjà a través del qual es durà a terme, sense que un cop acordat el 
mateix, sigui possible modificar-lo, transformar-lo, ni alterar-lo.   
 

3. Difondre i donar visibilitat a la FUNDACIÓ FCB en tots els actes, intervencions i 
comunicacions, públics i privats, nacionals i internacionals, en que es publiciti el 
present protocol. La menció i inclusió del logo de la FUNDACIÓ FCB haurà de ser 
expressa en tots els mitjans de difusió, ja sigui oral o escrita, relacionats amb el 
present protocol. 

 
2.3. FUNDACIÓ FCB.  

 
1. Es compromet a respectar els principis i valors impulsats per la DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA. 
 
2. Procurar el suport institucional amb la participació de representants del FC 

BARCELONA i de la seva FUNDACIÓ, a la seva discreció, en actes o 
esdeveniments relacionats amb els projectes derivats del present protocol, segons 
disponibilitat.  

 
3. Promourà i col·laborarà en la mesura de les seves possibilitats amb les actuacions 

adients per tal d’impulsar i donar a conèixer en els seus actius de comunicació la 
tasca i activitats que realitzi la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 
TERCER.- VIGÈNCIA 
 
El present protocol tindrà una vigència de dos (2) anys naturals, a comptar des de la data de 
la seva signatura. 
 
La finalització de la vigència del present protocol suposarà la terminació de totes les 
obligacions entre les Parts previstes en el mateix, la de prohibició d’ús de les dades de la 
FUNDACIÓ FCB i del FC BARCELONA de les que pogués disposar la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA i el deure de destrucció de les mateixes i viceversa. 
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El present protocol podrà ser objecte de pròrroga només quan aquesta sigui la voluntat 
d’ambdues parts i així ho documentin mitjançant acord exprés i escrit signat per 
representants autoritzats amb capacitat per obligar a cadascuna de les parts. 
 
QUART.- DIFUSIÓ 
 
Les parts donaran difusió pública de la signatura del present protocol en els suports 
publicitaris o mitjans informatius que acordin mútuament de forma expressa i per escrit, així 
com del contingut de l’esmentada difusió. 
 
CINQUÈ.- CONTRAPRESTACIÓ 
 
La col·laboració objecte del present protocol no comportarà cap contraprestació econòmica 
per cap de les dues parts. 
 
SISÈ.- INVALIDESA D’ACORDS ANTERIORS 
 
El present protocol constitueix l’acord íntegre entre les parts i anul·la qualsevol altres pactes 
i/o acords entre elles, anteriors o contemporanis, ja sigui de forma escrita o verbal amb una 
finalitat idèntica o anàloga a la present. 
 
SETÈ.- RESOLUCIÓ DEL PROTOCOL  
 
Seran causa de resolució: 
• L’expiració del temps convingut a l'arribar al terme de la durada convinguda, o de les 

respectives pròrrogues,  
• Les legalment previstes. 
• Qualsevol conducta duta a terme per qualsevol de les parts que comporti un 

incompliment de les obligacions previstes en aquest protocol.  
 

VUITÈ.- MODIFICACIÓ 
 
Cap modificació d’aquest protocol afectarà a les Parts a excepció que es faci per escrit i 
estigui signada per representants autoritzats de les Parts. 
 
NOVÈ.- NUL·LITAT PARCIAL  
 
Tot pacte o disposició del present protocol que sigui declarat nul, il·legal o invàlid, no 
afectarà ni invalidarà cap dels altres pactes i disposicions, els quals continuaran plenament 
vigents. 
 
DESÈ.- NOTIFICACIONS 
 
Totes les notificacions i comunicacions que hagin d’efectuar-se les Parts s’adreçaran al 
domicili que figura a l’encapçalament del protocol o a qualsevol altre que hagi estat 
degudament comunicat.  
 
Les comunicacions entre les Parts es realitzaran per qualsevol mitjà que permeti acreditar la 
seva recepció, sent vàlid en aquest sentit les comunicacions per facsímil, correu certificat, 
correu electrònic o qualsevol altre mitjà  habitual de comunicació. 
 
En cas que qualsevol de les parts canviï l’adreça que consta l’encapçalament del present 
protocol, haurà de comunicar aquesta circumstància per escrit a l’altra part, informant de la 
nova que es farà constar en un document Addenda al present protocol. 
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ONZÈ.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
Les parts expressament acorden que el present protocol es regeix per el pactat en el mateix, 
i per les Lleis Catalanes i Estatals que corresponguin. 
 
En cas de dubte o divergència en la interpretació o aplicació del present protocol, les parts 
acorden sotmetre’s de forma expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia 
expressa a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre, i donada la naturalesa 
administrativa del present protocol fa que siguin competents, per resoldre en darrera 
instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I, en prova de conformitat, les parts, mitjançant els seus representants degudament 
autoritzats, signen el present Protocol, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la 
data que s’assenyalen a l’encapçalament.”  

 
Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació FC Barcelona per tal de procedir a la 
signatura del protocol que s’aprova.  
 
Secretaria General 
 
4.- Decret de la Presidència de data 7 d’abril de 2 011, que resol designar 
representants de la Diputació de Barcelona en els C omitès Organitzador i 
Executiu del “15è. Campionat del Món de Natació Bar celona 2013”.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
La ciutat de Barcelona ha estat designada seu del “15è. Campionat del Món de 
Natació Barcelona 2013”, que se celebrarà del 20 de juliol al 4 d’agost de 2013. 
 
El 26 de setembre del 2010, el Bureau de la Fédération Internationale de Natation 
(FINA) acordà per unanimitat la designació de la ciutat de Barcelona com a seu dels 
15th FINA World Championships 2013 i el proppassat 25 de gener es procedí a la 
signatura pública del contracte per a la seva organització al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Per tal de posar-ho en marxa, des de la Federació Espanyola de Natació i l’Institut 
Barcelona Esports s’ha demanat a la Diputació de Barcelona que designi dos 
representants per formar-ne part del Comitè Organitzador i un pel Comitè Executiu. 
 
La competència per a la designació de representants de la Diputació de Barcelona en 
altres entitats correspon a la Junta de Govern, d’acord amb l’apartat 2.1.2 de la Refosa 
1/2010 sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, publicada al B.O.P núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
Això, però i donada la urgència, tenint en compte que la propera reunió de les 
previstes serà el proper 11 d’abril de 2011, cal procedir, amb caràcter urgent, a la 
designació dels representants de la Diputació de Barcelona en el Comitès 
Organitzador i Executiu per resolució de la Presidència, sense perjudici de la seva 
ulterior ratificació en la propera sessió que celebri la Junta de Govern. 
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Per tant,  aquesta Presidència, en ús de les facultats conferides per la refosa 1/2010, 
apartat 1.1.1,   
 

R E S O L : 
 
Primer.- Designar l’Im. Sr. Josep Monràs Galindo, President delegat de l’Àrea 
d’Esports i el Sr. Antoni Tobeña i Pallarés, Coordinador de l’Àrea d’Esports, 
representants de la Diputació de Barcelona en el Comitè Organitzador del “15è. 
Campionat del Món de Natació Barcelona 2013”. 
 
Segon.- Designar  el Sr. Jordi Cavero i Buscató, Gerent de Serveis d’Esports, 
representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Executiu del “15è. Campionat 
del Món de Natació Barcelona 2013”. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, als efectes de la 
seva ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
5.- Decret de data 30 de març de 2011, mitjançant e l qual es compareix en el 
recurs contenciós administratiu núm. 81/2011, inter posat davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona pel s enyor J. V. G., contra la 
resolució de data 12 de gener de 2011, per la qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials ocasionats en la 
inundació del seu habitatge, el dia 3 de maig de 20 10, a causa del desbordament 
de les aigües que circulaven pels canals ubicats a la Travessera Prat de la Riba 
(carretera BV-2004) del Baix Llobregat.-  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 de 
Barcelona, com a codemandada juntament amb l’empresa Excavacions García Reyes  
SL. en el recurs contenciós administratiu núm. 81/2011-A, procediment abreujat, 
interposat pel senyor J. V. G. contra la resolució, de data 12 de gener de 2011, per la 
qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
materials ocasionats en la inundació del seu habitatge, el dia 3 de maig de 2010, a 
causa del desbordament de les aigües que circulaven pels canals ubicats a la 
Travessera Prat de la Riba (carretera BV-2004) del Baix Llobregat. 
 
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 15 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 
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qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació en els processos jurisdiccionals 
que es suscitin envers aquesta matèria. 
 
Vist que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i 
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels 
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la 
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les 
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a codemandada, en el recurs contenciós administratiu 
núm. 81/2011 interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona pel senyor J. V. G. contra la resolució, de data 12 de gener de 2011, per la 
qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
materials ocasionats en la inundació del seu habitatge, el dia 3 de maig de 2010, a 
causa del desbordament de les aigües que circulaven pels canals ubicats a la 
Travessera Prat de la Riba (carretera BV-2004) del Baix Llobregat. 
 
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. 81/2011-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. 
 
6.- Decret de data 30 de març de 2011, mitjançant e l qual es compareix en el 
recurs núm. P.A. 69/2011-C, interposat davant el Ju tjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona per Segur Caixa, SA de Seguros y Reaseguros i els senyors 
P. V. F. i S. S. P., contra les resolucions de data  3 i 16 de desembre de 2010 per 
les quals es desestimen les reclamacions de respons abilitat patrimonial 
interposades en data 6 de juny de 2010 pels senyor P. V. i S. S., i en data 25 de 
juny de 2010 per Segur Caixa, SA, pels danys deriva ts de l’accident de circulació 
sofert el dia 24 de desembre de 2009 a la carretera  C-1411-b, al punt quilomètric 
25,100, al terme municipal de Manresa a causa, sego ns manifestaven els 
reclamants, de l’existència de diversos rocs a la v ia.- La Junta, de conformitat amb 
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la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 ha citat la Diputació de Barcelona per 
comparèixer en el recurs núm. P.A. 69/2011-C, instat per Segur Caixa  S.A. de 
Seguros y Reaseguros i els senyors P. V. F. i S. S. P. contra les resolucions de data 3 
i 16 de desembre de 2010 per les quals es desestimen les reclamacions de 
responsabilitat patrimonial interposades en data 6 de juny de 2010 pel senyors P. V. i 
S. S. i en data 25 de juny de 2010 per Segur Caixa  S.A., pels danys derivats de 
l’accident de circulació sofert el dia 24 de desembre de 2009 a la carretera C-1411-b, 
punt quilomètric 25,100, terme municipal de Manresa a causa, segons manifestaven 
els reclamants, de l’existència de rocs a la via. 
 
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  
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i el procurador dels 
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la 
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les 
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a part demandada, en el recurs núm. P.A. 69/2011-C, 
instat per Segur Caixa  S.A. de Seguros y Reaseguros i els senyors P. V. F. i S. S. P. 
contra les resolucions de data 3 i 16 de desembre de 2010 per les quals es 
desestimen les reclamacions de responsabilitat patrimonial interposades en data 6 de 
juny de 2010 pels senyors P. V. i S. S. i en data 25 de juny de 2010 per Segur Caixa  
S.A. pels danys derivats de l’accident de circulació sofert el dia 24 de desembre de 
2009 a la carretera C-1411-b, punt quilomètric 25,100, terme municipal de Manresa a 
causa, segons manifestaven els reclamants, de l’existència de rocs a la via. 
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Segon.- Fer remissió dels dos expedients administratius al Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 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. 69/2011-C, a la Companyia 
Asseguradora Zurich, la qual ho farà mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau 
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.- Decret de data 5 d’abril de 2011, mitjançant el  qual es compareix en el recurs 
contenciós administratiu núm. 535/2009-I, procedime nt abreujat, interposat 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de  Barcelona pel              
senyor R. C. J. contra el Decret de data 3 de setem bre de 2010, pel qual es 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimon ial interposada pels danys i 
perjudicis derivats d’una accident de circulació so fert el dia 11 de juliol de 2008, 
a la carretera C-243-b, a causa de l’existència d’u na 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. 2 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 535/2009-I, procediment 
abreujat, interposat  pel senyor R. C. J. contra el Decret de data 3 de setembre de 
2010 pel qual es desestima la responsabilitat patrimonial interposada pels danys i 
perjudicis derivats d’un accident de circulació sofert el dia 11 de juliol de 2009 a la 
carretera C-243-b a causa de l’existència d’una substància líquida sobre la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, 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, que es mostra favorable a 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 29 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. 
 
Atès que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i 
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels 
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la 
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les 
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
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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, atribueix al president 
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
535/2009-I, procediment abreujat, interposat pel senyor R. C. J. contra el Decret de 
data 3 de setembre de 2010 pel qual es desestima la responsabilitat patrimonial 
interposada pels danys i perjudicis derivats d’un accident de circulació sofert el dia 11 
de juliol de 2009 a la carretera C-243-b a causa de l’existència d’una substància 
líquida sobre 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. 535/2009-I, 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. 
 
8.- Decret de data 5 d’abril de 2011, mitjançant el  qual es compareix en el recurs 
contenciós administratiu núm. 645/2010-Y, interposa t davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona per les senyores S. M. A. i I. R. M., contra el 
Decret de data 4 de novembre de 2010 pel qual es de sestima la responsabilitat 
patrimonial interposada pels danys i perjudicis der ivats d’un accident de 
circulació sofert el dia 22 de febrer de 2010, a la  carretera BV-4243, a causa de 
l’existència de plaques de gel 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. 5 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 645/2010-Y, procediment 
abreujat, interposat  per les senyores S. M. A. i I. R. M. contra el Decret de data 4 de 
novembre de 2010 pel qual es desestima la responsabilitat patrimonial interposada 
pels danys i perjudicis derivats d’un accident de circulació sofert el dia 22 de febrer de 
2010 a la carretera BV-4243 a causa de l’existència de plaques de gel sobre la 
calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, 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 
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Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, que es mostra favorable a 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 29 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. 
 
Atès que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i 
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels 
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la 
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les 
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
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, atribueix al president 
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
645/2010-Y, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
per les senyores S. M. A. i I. R. M. contra el Decret de data 4 de novembre de 2010 pel 
qual es desestima la responsabilitat patrimonial interposada pels danys i perjudicis 
derivats d’un accident de circulació sofert el dia 22 de febrer de 2010 a la carretera  
BV-4243 a causa de l’existència de plaques de gel sobre la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 645/2010-Y, a la Companyia Asseguradora 
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i 
Cardona i el procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Quart.-  Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a 
càrrec de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances 
que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia. 
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9.- Decret de data 6 d’abril de 2011, mitjançant el  qual s’accepta la renúncia del 
lletrat Sr. Cristobal Martell Pérez-Alcalde, presen tada el passat 24 de març de 
2011, per a dur a terme la defensa dels drets de la  Diputació de Barcelona en les 
diligències prèvies 3360/2009-D.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és 
del tenor literal següent: 
 

Per Decret de data 29 de setembre de 2009 es va acordar comparèixer i exercir les 
accions corresponents en les diligències prèvies 3360/2009-D, obertes contra el      
Sr. Félix Millet i altres directius de la Fundació Palau de la Música Catalana i de 
l’Associació Orfeó Català, en defensa dels drets de la Diputació de Barcelona davant 
el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 30 de Barcelona. 
 

En el mateix decret es va designar l’advocat en exercici, especialista en dret penal, 
Sr. Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, del Bufet Martell Abogados, per a dur a terme la 
defensa judicial esmentada, sense poder consignar les dades pressupostàries 
donada la urgència del tema i davant l’eventualitat què no s’autoritzés la personació 
de la Diputació en aquest plet, que finalment, va estar admesa per l’Audiència el 
passat dia 22 de desembre, consignant-se la despesa d’aquest nomenament uns dies 
més tard atès que el tancament pressupostari impedí efectuar-la un cop es va 
autoritzar pel Jutjat la personació de la Diputació. 
 

Atès que en data 24 de març de 2011 el Sr. Cristóbal Martell ha sol·licitat que 
s’accepti la seva renúncia de portar la direcció tècnica en les dites diligències per 
motius de possible incompatibilitat sobrevinguda sense incorre, en cap cas, en 
conflicte en els termes previstos en la Normativa de l’Advocacia Catalana i amb la 
finalitat de no perjudicar els interessos de la Diputació. 
 

Vist que la condició que té en aquestes diligències la Diputació de Barcelona és la 
d’exercir l’acció popular i que la renúncia del Sr. Martell no afectaria els interessos de la 
Corporació i en aquest sentit es considera oportú acceptar la seva renúncia i encomanar 
la direcció tècnica de la Diputació a altres lletrats especialistes en Dret penal de la 
mateixa categoria i reconeixement que té el Bufet del Sr. Martell, mitjançant l’oportuna 
designa. 
 

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 
RDL 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local de 18 d’abril es considera que aquest plet afecta els interessos de la 
Corporació, escau comparèixer en l’esmentat procediment i designar lletrat perquè es 
faci càrrec, de la defensa i representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 

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.-  Acceptar la renúncia del Sr. Martell, presentada el passat  24 de març de 
2011, per motius de possible incompatibilitat sobrevinguda en no incórrer en cap cas 
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en conflicte, en els termes previstos en la Normativa de l’Advocacia Catalana i amb 
els interessos de la Diputació. 
 
Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, 
del Bufet Martell, Abogados, fet en la resolució de data 29 de setembre de 2009 de 
portar la direcció tècnica en les diligències núm. 3360/2009-D. 
 
Tercer.- Encarregar la direcció tècnica a altres lletrats especialistes en Dret penal de la 
mateixa categoria i reconeixement que té el Bufet del Sr. Martell mitjançant l’oportuna 
designa. 
 
10.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada del Decret judicial de la 
Secretaria del Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, en el procediment 
d’acomiadament 1042/2010, instat pels senyors F. N.  E. B., M. V. M., N. D. P. i     
B. A. G. contra les empreses GENARS, SL, Prevenrisk , SL i la Diputació de 
Barcelona, pel seu acomiadament, que aprova l’acord  al que van arribar la part 
actora i Prevenrisk, SL, i disposa l’arxiu de les a ctuacions.-  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 Social núm. 20 de Barcelona, dictat en el procediment 
d’acomiadament núm. 1042/2010, que decideix aprovar l’avinentesa a la que van 
arribar les parts a l’acte de conciliació instat pels senyors F. N. E., B. A. G., M. V. M. i 
N. D. P., contra les empreses GENARS, S.L., Prevenrisk, S.L. i la Diputació de 
Barcelona, pel seu acomiadament. 
 
En us de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril 
proposa a la Junta de govern els següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.-   Donar-se per assabentada del decret judicial, dictat pel Jutjat Social núm. 20 
de Barcelona, en el procediment d’acomiadament 1042/2010 instat pels senyors        
F. N. E., M. V. M., N. D. P. i B. . G., contra les empreses GENARS, S.L., Prevenrisk, 
S.L. i la Diputació de Barcelona, pel seu acomiadament, que aprova l’acord al que van 
arribar la part actora i Prevenrisk, S.L., i disposa l’arxiu de les actuacions. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 20 de Barcelona als efectes legals 
oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació d’atorgament de subvenció, per 
concessió directa, i de la minuta de conveni especí fic de col·laboració regulador 
de la mateixa entre la Federació “Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local” i la Diputació de Barcelona per a  la realització del projecte 
“Desarrollo de la institucionalidad de la CONFEDELC A y preparación de la X 
Conferencia Anual 2011”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vista la petició formulada per la Federació Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el 
finançament del projecte “Desarrollo de la institucionalidad de la CONFEDELCA y 
preparación de la X Conferencia Anual 2011”. 
 
Vist que la cooperació al desenvolupament es contempla ja en el paràgraf setè del 
preàmbul de la Constitució Espanyola, on es parla de la col·laboració en l’enfortiment 
de relacions pacífiques i de la cooperació eficaç entre els pobles de la Terra.  
 
Vist que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, en el seu article 20, reconeix les competències dels ens locals per 
realitzar cooperació al desenvolupament sobre la base dels principis d’autonomia 
pressupostària i autorresponsabilitat, i, en l’article 34, preveu que els projectes de 
cooperació al desenvolupament s’executaran mitjançant l’atorgament de subvencions 
i/o la formalització de convenis de col·laboració.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix, al seu article 15, els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes 
a l’apartat c) del punt 1, de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa, pels següents motius: 
 
-  Aquesta subvenció, que s’atorga directament a la Federació Red Nicaragüense por 

la Democracia y el Desarrollo Local, respon a una acció de cooperació directa en el 
marc del Programa de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions 
Internacionals; en coherència amb les Orientacions Estratègiques per a l’Acció 
Internacional de la Diputació de Barcelona 2008-2011 i el Pla d’Actuació del Mandat 
per als anys 2008-2011, dins del qual s’estableixen, com a línia d’actuació de 
l’àmbit del Govern Local, les Relacions Internacionals; 

 
-  La naturalesa del projecte així com del beneficiari de la subvenció són 

incompatibles amb els principis de publicitat o concurrència donat que la Federació 
Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local ha estat designada per 
consens de totes les Meses Nacionals de cada un dels països Centre-Americans i 
del Carib, formades per tots els actors de cada país vinculats als processos de la 
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descentralització, actors estatals, actors locals, societat civil i món acadèmic, en 
general i que conformen la Conferència Centreamericana sobre la Descentralització 
de l’Estat i el Desenvolupament Local (CONFEDELCA) i amb la aprovació final de 
la “Mesa Regional” (formada pels representants de cadascuna de les “Meses 
Nacionals”). 

 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a que aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
Atès que, segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, 
a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per a la 
mateixa finalitat. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació dels convenis específics l’import dels quals 
supera els 100.000 € correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
segons l’establert al punt 2.1.3.c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència 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 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Federació 
Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, amb NIF XXXXXXXXXX, 
per un import de cent trenta-set mil sis-cents cinquanta-dos (137.652) €, destinada a 
finançar el projecte “Desarrollo de la institucionalidad de la CONFEDELCA y 
preparación de la X Conferencia Anual 2011” d’acord amb l’apartat c), del punt 1, de 
l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta-set mil sis-cents     
cinquanta-dos (137.652) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-
49000 del vigent pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, per fer front a 
la subvenció que s’atorga.  
 
El pagament d’aquest import es farà efectiu tal com s’estableix a continuació: 
 

� Un primer pagament de cent vint-i-tres mil (123.000) € es tramitarà a partir de la 
recepció, per part de la Diputació de Barcelona, del conveni signat per les parts 
que el subscriuen.  

 
� El pagament dels catorze mil sis-cents cinquanta-dos (14.652) € restants es 

reservarà com a saldo. En conseqüència, una vegada justificat l’import total 
efectivament gastat per la Federació Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local, a través de la presentació del compte justificatiu amb aportació 
de justificants, i aprovada aquesta justificació per la Diputació de Barcelona, en 
el termini dels dos mesos següents a la dita aprovació, es tramitarà el pagament 
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dels imports corresponents al saldo positiu que pogués haver-hi a favor seu. La 
Federació Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local haurà de 
presentar la justificació final abans del 30 d’abril de 2012. 

 
L’avançament del primer pagament es justifica per la falta de liquidesa del beneficiari 
per poder iniciar les activitats previstes en el conveni. Tanmateix, no es demana 
garantia de l’esmentada bestreta donat que la Federació Red Nicaragüense por la 
Democracia y el Desarrollo Local és una entitat de la qual la Diputació de Barcelona té 
el coneixement i les garanties polítiques i institucionals necessàries, tant per la seva 
plural composició com per la reconeguda trajectòria de les seves entitats federades. 
Cal recordar que aquesta Federació és la designada per la “Mesa  Nacional de 
Nicaragua” per a exercir aquesta tasca i que l’esmentada “Mesa” està composta per 
membres del Govern Central, per les diverses Associacions de Municipis i de 
representants de la societat civil. 
 
Tercer.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la 
qual és el següent: 
 

“ CONVENIO A FORMALIZAR CON LA FEDERACIÓN RED NICARAG ÜENSE POR LA 
DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO LOCAL PARA LA REALIZACIÓ N DEL PROYECTO 
“DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CONFEDELC A Y PREPARACIÓN 
DE LA X CONFERENCIA ANUAL 2011”  
 
ENTIDADES QUE INTERVIENEN  

 
1. La Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, con domicilio 

en XXXXX, XXX, casa XX, XXX, XXXX, y NIF XXXXXXXXXX, representada por            
Sr. Gonzalo Enrique Ramírez Asencio, Coordinador del Equipo de Representación de la 
entidad y con poder especial de representación otorgado ante el Notario de la República 
de Nicaragua, D. J. A. G., en escritura pública núm. XX del protocolo núm. XX de 2 de 
diciembre de 2010. 

 
2. La Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Cataluña 126 -08008- de 

Barcelona (ESPAÑA) y NIF XXXXXXXXX, representada por su Presidente, Excmo. Sr. 
Antoni Fogué Moya, a tenor de las competencias que le confiere el Texto Refundido 
1/2010 sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la Diputación de 
Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB núm. 149, de 23.06.10), y asistido por su 
Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las facultades reservadas en 
el Decreto de la Presidencia de la corporación de 22 de marzo de 2010 (BOPB núm. 52 
de 31.03.2010). 

 
ANTECEDENTES:  
 
En consonancia con las tendencias actuales de internacionalización municipalista, la 
Diputación de Barcelona ha integrado paulatinamente la acción internacional en tanto que 
política pública. El propio Plan de Acción del Mandato 2008-2011 recoge explícitamente las 
relaciones internacionales como una línea de su actuación estratégica. 
 
En ese marco, la Diputación de Barcelona ha apostado por consolidar su compromiso con la 
cooperación al desarrollo desde la especificidad del gobierno local; y por ello promueve 
relaciones y alianzas con el objetivo de reforzar la gobernabilidad democrática y el 
desarrollo locales en los países en desarrollo. 
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Partiendo de esa especificidad del gobierno local, de los principios de la cooperación 
descentralizada pública, de las prioridades estratégicas identificadas en las regiones 
prioritarias de actuación y de la experiencia acumulada hasta el momento, la Diputación de 
Barcelona concentra sus intervenciones de cooperación en:  

 
i)  el refuerzo institucional y de las capacidades a través de la formación y la asistencia 

técnica a los gobiernos locales y otras entidades descentralizadas; 
 
ii)  la generación de condiciones y la incidencia política que favorezcan y promuevan los 

procesos de descentralización y democratización real; y 
 
iii) la promoción, a través del apoyo técnico y financiero, del desarrollo local y de políticas 

públicas innovadoras que incluyan un enfoque participativo. 
 

Por su parte, la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (en 
adelante, “RED LOCAL”) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en el año 2005, 
cuya finalidad es trabajar para el desarrollo económico y social a partir de actividades de 
investigación, formulación de políticas socioeconómicas, cabildeo y promoción del 
desarrollo, teniendo como principal destinatario los sectores más desfavorecidos de la 
población.  
 
El principal objetivo de RED LOCAL es contribuir a las transformaciones que el país 
necesita para garantizar el bienestar de las presentes y futuras generaciones, de cara a la 
realización del ser humano. Esto lo busca a través de la construcción de propuestas de 
políticas públicas, su incidencia sobre los principales actores y centros de decisión 
involucrados en las mismas y su vinculación con organizaciones ciudadanas, comunidades 
y movimiento social en general. 
 
Desde RED LOCAL se pretende impulsar el desarrollo local y regional, para que los 
municipios y regiones se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo y en sujetos 
contribuyentes de un desarrollo nacional más equitativo, descentralizado y participativo. De 
este modo, promueve la construcción de ciudadanía, la reforma y descentralización del 
Estado como procesos interdependientes. 
 
La Diputación de Barcelona y RED LOCAL mantienen contacto desde hace tiempo, 
apostando por un esfuerzo de coordinación de sus intervenciones para mejorar el impacto 
de su cooperación. 

 
Desde la Secretaría Técnica Regional se ha animado y facilitado el proceso de formación de 
Mesas Nacionales en cada país, en las que se ha discutido y analizado la temática 
mencionada convirtiéndose en espacios preparatorios de las consecutivas ediciones de la 
CONFEDELCA.  
 
A partir del año 2007, con los resultados obtenidos en la séptima edición de la 
CONFEDELCA celebrada en San Salvador, se acordó seguir impulsando un segundo ciclo 
(2007-2012), en el que se fortalezca la continuidad de trabajo entre las Conferencias, se 
incremente el intercambio con las Mesas Nacionales, se cree y se active la Mesa Regional, 
y se aborden y elaboren propuestas que potencien transformaciones en el marco regional 
en pro de la Descentralización del Estado y el Desarrollo Local.  
 
Así, las entidades que suscriben el presente convenio han acordado llevar a cabo el 
proyecto denominado “DESARROLLO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA 
CONFERENCIA CENTROAMERICANA POR LA DESCENTRALIZACIÓ N DEL ESTADO Y 
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DESARROLLO LOCAL (CONFEDELCA) Y PREPARACIÓN DE LA X  CONFERENCIA 
ANUAL 2011” , cuya regulación es objeto del mismo. 
 
La minuta del presente convenio ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la Diputación de Barcelona de fecha XXX. 
 
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena 
capacidad para este acto, formalizan el presente convenio que se regirá por los siguientes   

 
PACTOS 

 
Primero.-  OBJETO DEL CONVENIO  
 
Es objeto de este convenio regular la subvención que la Diputación de Barcelona otorga a 
RED LOCAL e instrumentar la colaboración de las partes para el desarrollo del proyecto 
“Desarrollo de la institucionalidad de la CONFEDELCA y preparación de la X Conferencia 
Anual 2011”.  
 
El coste total del proyecto asciende a la cantidad de ciento cincuenta y nueve mil trescientos 
cuarenta y dos euros con ochenta y siete céntimos (159.342,87) €. 
 
El objetivo general es contribuir al fortalecimiento de la Conferencia Centroamericana por la 
Descentralización del Estado y el Desarrollo Local (CONFEDELCA), a través del desarrollo 
de su institucionalidad y el apoyo a la celebración de la X CONFEDELCA. 
 
Dicho objetivo general, se concreta, más específicamente en los siguientes: 

a. Desarrollar y consolidar los espacios de coordinación de los diferentes actores de la 
CONFEDELCA para su incidencia en la construcción de políticas públicas. 

b. Desarrollar exitosamente la edición X de la CONFEDELCA. 
c. Aportar un pensamiento estratégico que ayude al análisis y a la construcción de 

propuestas en clave centroamericana en los temas de Descentralización del Estado y 
Ordenamiento Territorial. 

 
Segundo.-  Obligaciones de RED LOCAL 
 
En ejecución del proyecto subvencionado por la Diputación de Barcelona, RED LOCAL se 
compromete a: 

 
I. Garantizar la aportación, mediante sus propios fondos u otros provenientes de 

terceros, de veintiún mil seiscientos noventa euros con ochenta y siete céntimos 
(21.690,87) €. 

 
II. Ejecutar el proyecto en el plazo acordado en el Pacto Quinto a continuación, de 

conformidad con los principios de buena administración, buena fe y presunción de 
legalidad, mediante la realización de las siguientes actividades: 

 
1. Realizar una sistematización del proceso de convocatoria y selección de la 

Secretaría Técnica de la CONFEDELCA.  
2. Desarrollar un Taller de Futuro de CONFEDELCA, identificando desafíos y 

propuestas de trabajo.  
3. Realizar visitas a las Mesas Nacionales, sistematizando los debates y 

elaborando las correspondientes memorias. 
4. Participar en las reuniones de la Mesa Regional, sistematizando los debates y 

elaborando las correspondientes memorias. 
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5. Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las Mesas Nacionales y Regional y 
en las Conferencias.  

6. Elaborar informes trimestrales para la Mesa Regional y las Mesas Nacionales. 
7. Coordinar investigaciones sobre un tema de interés de las Mesas Nacionales. 

Supervisar la impresión del documento resultante. 
8. Apoyar en la construcción de la agenda de trabajo de la Mesa Regional. 
9. Recoger y sistematizar el interés de las Mesas Nacionales para definir los 

temas centrales de la Conferencia. 
10. Proponer los Términos de Referencia para la elaboración del documento base 

de la Conferencia y enviarlo para comentarios y aprobación de la Mesa 
Regional. 

11. Organizar la conformación de los Consejos Consultivos a nivel regional. 
12. Elaborar una propuesta de metodología para las Conferencias y presentarla al 

Comité Organizador correspondiente. 
13. Elaborar los Términos de Referencia par la contratación de una consultoría 

destinada a proveer insumos a la Mesa Regional sobre la institucionalización 
de la CONFEDELCA. Realizar el proceso de selección y seguimiento de la 
misma. 

14. Elaborar y presentar al pleno de la CONFEDELCA el Informe Anual (incluida 
rendición de cuentas). 

15. Participar, junto con el Comité Organizador, en la redacción de la Declaración 
Final de la CONFEDELCA. 

16. Elaborar la Memoria del evento. 
17. Organizar reuniones de homólogos, en función de la financiación disponible. 
18. Realizar gestiones con instancias de integración Centroamericanas, del Caribe 

y Latinoamérica para una mayor participación de los actores de CONFEDELCA 
en las agendas regionales. 

19. Promover la concertación de alianzas con la UICN,  FMICA, CICA, FOPREL. 
20. Gestionar nuevos apoyos con agencias bilaterales, multilaterales y de 

cooperación descentralizada para futuras Conferencias y actividades 
vinculadas. 

21. Apoyar la elaboración de Estrategias de comunicación, tanto a nivel de cada 
país, como en la Región Centroamericana y del Caribe. 

22. Administrar el sitio Web. 
23. Mantener actualizada la base de datos de participantes en las Conferencias. 
24. Informar constantemente sobre los eventos a nivel mundial que se realizan en 

los temas de CONFEDELCA. 
25. Divulgar de manera  permanente los avances y retrocesos en los procesos de 

descentralización y desarrollo local de los países miembros, así como otras 
noticias relevantes. 

 
III. Velar por que la subvención concedida por la Diputación de Barcelona se destine, 

única y exclusivamente, a la finalidad para la cual se ha concedido. 
 
IV. Presentar la justificación de los gastos efectuados en la ejecución del proyecto, en el 

plazo y forma dispuestos en el Pacto Sexto a continuación. 
 
V. Informar razonada y previamente a la Diputación de Barcelona de cualquier cambio 

del contenido del proyecto a fin de que ésta pueda autorizarlo, en su caso. Si la 
modificación solicitada no supera, cumulativamente, el 10% del importe total de la 
subvención y no supone un cambio sustancial del proyecto, se entenderá autorizada 
la misma previa comunicación por escrito, con anterioridad a la ejecución de la 
actividad, de RED LOCAL a la Diputación de Barcelona.   
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En el supuesto en que la modificación que se pretende realizar supere el 10% del 
importe total de la subvención o suponga un cambio sustancial en el proyecto o las 
actividades previstas, RED LOCAL deberá solicitar por escrito la autorización de la 
Diputación de Barcelona con anterioridad a la realización de la actividad.  

 
VI. Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la subvención el 

importe justificado sea inferior al pagado por la Diputación de Barcelona, RED LOCAL 
estará obligada a reintegrar dicho exceso. 

 
Asimismo procederá el reintegro total o parcial de los fondos percibidos cuando se 
produzca un incumplimiento total o parcial de la finalidad de la actividad 
subvencionada y por incumplimiento de la obligación de justificar en los plazos 
establecidos.  

 
VII. Indicar en todo el material de difusión, en toda la documentación impresa, en carteles 

o medios electrónicos y audiovisuales, la colaboración de la Diputación de Barcelona 
en la ejecución del mismo. 

 
VIII. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este convenio, 

correspondientes a RED LOCAL, originará las responsabilidades que en cada caso 
correspondan y podrá suponer la revocación, reducción o reintegro de la subvención 
concedida. 

 
Tercero.-  IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN: 
 
La Diputación de Barcelona, a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la 
Dirección de Relaciones Internacionales, subvencionará a RED LOCAL con un importe de 
ciento treinta y siete mil seiscientos cincuenta y dos (137.652) € para colaborar en las 
actividades descritas en el Pacto Segundo anterior. 
 
Cuarto.-   ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN:   
 
Se entenderá aceptada la subvención mediante la firma de este convenio por parte de RED 
LOCAL.  
 
Quinto.-  PLAZO DE EJECUCIÓN:   
 
La subvención se destinará a financiar los gastos que se produzcan durante la ejecución del 
proyecto “Desarrollo de la institucionalidad de la CONFEDELCA y preparación de la X 
Conferencia Anual 2011”, que se llevará a cabo entre el 1 de febrero de 2011 y el 31 de 
enero de 2012. 
 
Sexto.-   PLAZOS Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN:  
 
RED LOCAL deberá presentar la justificación, antes del 30 de abril de 2012 , según la forma 
de cuenta justificativa con aportación de justificante s.  
 
La justificación  estará integrada por el Informe Técnico (memoria de actividad) y el Informe 
Financiero (relación de facturas y facturas u otros justificantes), de acuerdo con los modelos 
normalizados.  
 
La justificación mencionada se corresponde con la cuenta justificativa con aportación de 
justificantes  que deberá contener, además del Informe Técnico correspondiente (memoria 
de actividad): 
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1. La relación clasificada de los gastos de la activid ad, según el modelo normalizado 
aprobado al efecto. 

 

2. Facturas o documentos de valor probatorio equiva lente en el tráfico jurídico 
mercantil . 
 

Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias compulsadas por 
autoridades públicas con facultades fedatarias. 
 

La documentación justificativa se presentará numerada por orden cronológico y deberá 
corresponderse con la relación clasificada de los gastos de la actividad tratada en el 
punto 1 anterior. 

 

i. Las facturas  deberán contener los siguientes datos: 
� Número de factura 
� Fecha de expedición 
� Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de quien expide la 

factura 
� Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del destinatario, que 

deberá ser RED LOCAL 
� Número de identificación fiscal de quien expide la factura 
� Descripción de las operaciones y su importe  
 En cuanto a la descripción de las operaciones, si no fuera lo suficientemente 

clara, se acompañará de una nota explicativa al efecto. 
 En el supuesto de que el importe de la factura conste en una moneda diferente 

del EURO, se aplicará el tipo de cambio correspondiente a la transferencia de 
pago, que será justificado con un comprobante bancario. En su defecto, se 
aplicará el tipo de cambio publicado en la web 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.  

� Tipos impositivos aplicados  
� Cuota tributaria que, en el caso de repercutirse,  deberá consignarse por 

separado 
� Fecha de realización de las operaciones objeto de facturación 
� Fecha del pago de la factura. En el caso de que ésta sea pagada en metálico o 

mediante cheque, deberá figurar en ella el “recibí” del emisor de la misma junto 
con firma y sello. 

 

No tendrán la consideración de documentos justificativos las facturas “pro forma” o 
provisionales. 

 

ii. Otros documentos de valor probatorio equivalente  deberán contener la siguiente 
información: 
� Número, y en su caso, serie 
� Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o 

denominación social de quien lo expide 
� Tipo impositivo o la expresión “IVA (o impuesto equivalente) incluido”. 
� Importe total 

 

iii. Documentación específica: 
 

� Recursos Humanos: 
Se entienden por gastos de recursos humanos subvencionables, las 
retribuciones al personal al servicio de la entidad beneficiaria (incluidos las 
cuotas a la Seguridad Social u organismo nacional equivalente), ya sean 
personal laboral o eventual, siempre que sean proporcionales a la dedicación 
asignada a la actividad subvencionada y estén vinculados a ésta. 
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Podrán aportarse como documentos justificativos de estos gastos los contratos 
laborales, nóminas o recibos de salarios y otros complementos como convenios 
colectivos u otros documentos que acrediten la percepción. También se 
aportarán los documentos acreditativos de las cotizaciones a la Seguridad Social 
u organismo equivalente, así como los acreditativos de las retenciones 
realizadas. 

 
� Viajes y estancias: 

Sólo se admitirán los costes de viajes, transporte y alojamiento que sean 
necesarios y estén directamente relacionados con la ejecución de la actividad 
subvencionada. 
 
Los documentos justificativos de dichos gastos deberán especificar claramente el 
origen/destino y fechas de los viajes, así como el nombre de las personas que 
viajan. Asimismo, informarán del lugar, número de noches y nombre de las 
personas que han precisado la contratación de alojamiento.  
 
Únicamente serán elegibles los costes de viajes en clase turista y el alojamiento 
en hoteles de categoría similar. 
 
Las cuantías máximas de las dietas por alojamiento y manutención, así como los 
importes máximos de kilometraje subvencionables en el supuesto de utilizar 
vehículo propio, se ajustarán a los baremos establecidos por cada entidad, los 
cuales deberán ser acreditados por el responsable de la misma. 
 
Respecto al servicio de taxi, su uso será restrictivo y deberá constar el motivo de 
su utilización. 

 
3. Contrataciones superiores a 12.000 €.   

 
Si el gasto supera el importe de 12.000 € para los gastos consistentes en suministros o 
prestación de servicios, RED LOCAL tendrá que solicitar un mínimo de tres ofertas a 
diferentes proveedores y contratar la más ventajosa económicamente. Si no contratara 
la oferta más económica deberá justificar la elección. Toda esta información se 
acompañará a la justificación de la subvención.  

 
4. Relación de otros ingresos  que hayan financiado la actividad, con indicación del 

importe y procedencia. 
 
5. Los gastos directos  para que sean elegibles deberán ser necesarios, responder a la 

naturaleza de la actividad subvencionada y estar previstos en la descripción de las 
actividades y el presupuesto presentados junto con la solicitud. La justificación 
económica deberá adecuarse a los tipos de gastos y a las cuantías determinadas en 
dichos documentos y, en su caso, a las modificaciones informadas y/o autorizadas. 
Deberán corresponderse con actividades realizadas durante el periodo de ejecución del 
proyecto, fijado en el Pacto Quinto anterior, así como sus posibles prórrogas aprobadas 
por la Diputación de Barcelona. 

 
6. Los gastos indirectos  que RED LOCAL repercuta a la Diputación de Barcelona en la 

justificación de la presente subvención no podrán superar el 7% de los gastos directos 
correspondientes a la subvención otorgada, porcentaje que se asimila al utilizado por 
otras instituciones que otorgan subvenciones de cooperación internacional. 
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7. Los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos deberán 
conservarse por un periodo no inferior a los 6 años, a contar desde la finalización del 
plazo de presentación de la justificación. 

 
8. RED LOCAL está obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y de 

control financiero que realice la Intervención General de la Diputación de Barcelona y a 
aportar toda la información que le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
relativas a la subvención concedida. 

 
Séptimo.-  PAGO: 
 
El pago del importe de la subvención concedida, ciento treinta y siete mil seiscientos 
cincuenta y dos (137.652) €, se tramitará tal y como se especifica a continuación:   

 
I. Se realizará un primer pago por importe de ciento veintitrés mil (123.000) €, que se 

tramitará a la recepción por parte de la Diputación de Barcelona del presente 
convenio firmado por las partes. 

 
II. El pago de los catorce mil seiscientos cincuenta y dos (14.652) € se reservará como 

saldo. En consecuencia, una vez justificado el importe total efectivamente gastado por 
RED LOCAL y aprobada dicha justificación por parte de la Diputación de Barcelona, 
en el plazo de los dos meses siguientes a su aprobación, se tramitará el pago de las 
cantidades correspondientes al saldo positivo que pudiera existir a su favor. Tal y 
como se ha establecido en el Pacto Sexto anterior, RED LOCAL presentará la 
justificación final, a más tardar, el 30 de abril de 2012. RED LOCAL tendrá derecho al 
pago del importe total del saldo si justifica los ciento treinta y siete mil seiscientos 
cincuenta y dos (137.652) € que se corresponden con el importe de la subvención 
concedida. Si justifica una cantidad inferior, recibirá el saldo proporcional a dicha 
cantidad.  

 
Octavo.-  PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
Corresponde a RED LOCAL y a la Diputación de Barcelona el derecho a explotar, en 
cualquier forma (y, en particular, los derechos de reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación) y modalidad, las obras resultantes del convenio, de manera total o 
parcial y por tiempo indefinido.  
 
En toda publicación por parte de RED LOCAL y/o la Diputación de Barcelona se respetarán 
los derechos morales de los autores. 
 
Noveno.-  COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO  
 
Para la correcta evolución de la colaboración de referencia se establece una Comisión Mixta 
formada por un representante de las instituciones firmantes de este convenio que se reunirá 
al menos una vez al año durante la vigencia del mismo para evaluar el estado de desarrollo 
del proyecto así como valorar las posibles modificaciones propuestas. Los integrantes de la 
Comisión extenderán un acta recapitulativa de las reuniones celebradas.  
 
Décimo.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
 
1.- La RED LOCAL comunicará la petición y/o obtención de cualquier otra subvención 
pública concurrente que no se haya declarado con la solicitud. 
 
2.- La subvención otorgada será compatible con cualquier otra concedida por otras 
administraciones o entes públicos o privados. Sin embargo, el importe total de las 
subvenciones recibidas por la misma finalidad no podrá superar el coste total del proyecto a 
desarrollar. 
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Decimoprimero.-  LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCI ÓN COMPETENTE 
 
En todo aquello no previsto en este convenio, se aplicará lo establecido en la Ordenanza 
General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOPB 13, anexo 1, de 15 de 
enero de 2009), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 julio, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 
Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales aprobado por Decreto 
179/1995, de 13 de junio, y en el resto del ordenamiento de régimen local español y 
autonómico aplicable.  
 
Sin perjuicio de una resolución de mutuo acuerdo entre las partes, los Tribunales del orden 
contencioso administrativo de Barcelona serán los competentes para el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que surjan entre las partes sobre la interpretación, aplicación y 
extinción de este convenio. 
 
Decimosegundo.- VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
Este convenio entrará en vigor en la última de las fechas de su firma por las partes y se 
mantendrá vigente hasta el pago del saldo que, en su caso, pudiera corresponder a RED 
LOCAL y que se realizará en los dos meses siguientes a la aprobación, por parte de la 
Diputación de Barcelona, de la justificación final del proyecto. 
 
Tal y como se ha dispuesto en el Pacto Quinto anterior, el plazo de ejecución del convenio 
se extenderá desde el 1 febrero de 2011 hasta el 31 de enero de 2012. 
 
Los plazos establecidos en el presente convenio podrán prorrogarse, previa solicitud por 
escrito y justificada de RED LOCAL, mediante resolución de la Diputación de Barcelona. Las 
prórrogas no podrán superar la mitad de los plazos inicialmente establecidos en este 
convenio. 
 
En el supuesto de solicitar prórroga del periodo de ejecución, ésta deberá enviarse a la 
Diputación de Barcelona con 3 meses de antelación respecto del plazo inicialmente 
establecido. Se especificarán debidamente las razones que dan lugar a dicha solicitud de 
prórroga que, además, se acompañará de un documento de actualización del plan de acción 
y del presupuesto.   
 
En el caso del plazo de justificación, la solicitud de prórroga deberá presentarse, como 
mínimo, un mes antes del vencimiento del mismo, de manera que en ningún caso pueda ser 
objeto de ampliación el plazo de justificación cuando éste haya vencido. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.”  

 
Quart.-  Notificar aquests acords, relatius a l’atorgament d’una subvenció per concessió 
directa per al desenvolupament del projecte “Desarrollo de la institucionalidad de la 
CONFEDELCA y preparación de la X Conferencia Anual 2011”, a la Federació Red 
Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local. 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada a l’associació C ooperacció per a 
l’avantprojecte “Mirades feministes a l’agenda del desenvolupament: Drets 
sexuals i drets reproductius”, en resolució de la c onvocatòria d’abril de l’Espai 
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de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les  Organitzacions de la 
Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona dóna suport als ens locals i a les entitats 
privades sense afany de lucre de la província, a través de diferents línies d’actuació, 
com la relativa a les accions de sensibilització a la població de la província de 
Barcelona per tal que coneguin la realitat dels països en vies de desenvolupament i 
per impulsar la solidaritat envers ells. 
 
En data 25 de febrer de 2010, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les 
Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació de 
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: 
Avantprojectes (2010-2011) i Accions Puntuals (2010). 
 
En concret, es van preveure tres convocatòries, una pels avantprojectes i dues per 
accions puntuals. La convocatòria d’avantprojectes (convocatòria 01993/2010) tenia un 
termini de presentació de sol·licituds que es va exhaurir el 15 d’abril de 2010 i la 
primera convocatòria d’accions puntuals (convocatòria 01983/2010), el 31 de març de 
2010. 
 
A la convocatòria d’avantprojectes es van presentar un total de 18 sol·licituds, dels 
quals 12 van ser subvencionats. 
 
La Junta de Govern de la corporació, en sessió de data 10 de juny de 2010, va acordar 
la resolució de la convocatòria, atorgant les esmentades subvencions i aprovant la 
minuta de conveni de col·laboració que havia de regular aquests avantprojectes. 
 
L’associació Cooperacció va rebre una subvenció per import de vint-i-dos mil   
seixanta-tres (22.063) € per desenvolupar l’avantprojecte “Mirades feministes a 
l’agenda del desenvolupament: Drets sexuals i drets reproductius” que va ser regulat 
en el conveni de col·laboració 1245/2010 en vigor des del 28 de juliol de 2010. 
 
Aquest conveni preveia entre les obligacions de l’associació Cooperacció (Pacte 
Segon) les següents: 
 

I. Garantir l’aportació, mitjançant fons propis o de tercers, de la part de la 
financiació restant, és a dir, 108.924 EUR. 

 
II. Executar l’activitat en el termini acordat en el Pacte Cinquè a continuació, de 

conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de 
legalitat, mitjançant la realització de les següents activitats: 
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i. Crear una eina virtual entre les organitzacions participants i Cooperacció per 
preparar l’agenda de les diferents activitats que es realitzaran a Barcelona. 

 
ii. Elaborar un dossier amb documentació actualitzada sobre la temàtica del 

projecte que sigui una eina de treball per les activitats a realitzar. 
 
iii. Preparar, mitjançant una eina virtual i entre les organitzacions participants i 

Cooperacció, l’agenda i els continguts de les diferents activitats que es 
realitzaran a Barcelona. 

 
iv. Elaborar un dossier amb documentació actualitzada sobre la temàtica 

específica seleccionada per les activitats del segon any. 
 
v. Realitzar una taula rodona sobre l’agenda de drets sexuals i reproductius dins 

de l’àmbit de gènere i desenvolupament, dirigida a societat civil i institucions 
publiques catalanes. 

 
Tanmateix, en data 9 de febrer de 2011, l’associació Cooperacció va sol·licitar una 
addenda al conveni de col·laboració atès que tenia la previsió de rebre finançament de 
l’ajuntament de Barcelona i de la Secretaria de Cooperació Internacional del Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació que finalment no va aconseguir. 
 
Per aquesta raó, dels 108.924 EUR, l’aportació dels quals havia de garantir 
l’associació Cooperacció, només podrà aportar-ne 29.091.76 EUR. Aquesta situació 
afecta també a les activitats programades que han estat redefinides. 
 
En conseqüència, es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de col·laboració 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’associació Cooperacció, relatiu a 
l’avantprojecte “Mirades feministes a l’agenda del desenvolupament: Drets sexuals i 
drets reproductius”, amb la finalitat d’adaptar les condicions de la subvenció atorgada a 
la situació financera real.   
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
(BOPB núm. 13, annex 1, de 15.01.2009). 
 
I atès que és la Junta de Govern l’òrgan competent per adoptar els presents acords en 
virtut de l’establert a l’apartat 2.1.5 de la Refosa 1/2010 sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència de 16 de juny de 2010 i publicada al 
BOPB núm. 149, de 23.06.2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la minuta d’addenda al conveni de col·laboració regulador de la 
subvenció atorgada a l’associació Cooperacció per a l’avantprojecte “Mirades 
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feministes a l’agenda del desenvolupament: Drets sexuals i drets reproductius”, 
segons el text que es reprodueix a continuació: 
 

“ ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’ASSOCIACIÓ COO PERACCIÓ I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE SENSIBILITZACI Ó “MIRADES 
FEMINISTES A L'AGENDA DEL DESENVOLUPAMENT: DRETS SE XUALS I DRETS 
REPRODUCTIUS” EN EL MARC DE L’ESPAI DE CONCERTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA AMB LES ONGs (2010-2011) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, As. Cooperacció, amb domicili a XXX, X, XXXX - XXXX  i NIF XXXXXXXXX, 
representat per la Sra. Estrella Ramil,  Directora segons poders notarials de data del 23 de 
Juliol de 2009, pel notari D. D. A., Barcelona. 
 
I de l’altra, la Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, 126 de 
Barcelona (08008) i NIF núm. XXXXXXXXX, representada per l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, President de la Diputació de Barcelona, a tenor de les competències que li confereix 
el Text Refós 1/2010 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple (BOPB núm. 149 de 23.06.10) i assistit per la Secretària 
General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el Decret de la 
Presidència de la corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 52 de 31.03.2010). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.- Que des del 28 de juliol de 2010 està en vigor entre les parts el conveni de 

col·laboració per a la realització del projecte de sensibilització “Mirades feministes a 
l’agenda del desenvolupament: drets sexuals i drets reproductius”, regulador de la 
subvenció atorgada en el marc de l’Espai de Concertació de la Diputació de 
Barcelona amb les ONGs (2010-2011). 

 
II.- Que durant l’execució del projecte s’ha identificat la necessitat de modificar algunes 

obligacions de l’associació Cooperacció recollides en el Pacte Segon del conveni atès 
que no ha rebut la financiació prevista de l’ajuntament de Barcelona i de la Secretaria 
de Cooperació Internacional del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació. 

 
III.- Que la minuta de la present addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de 

Govern de data [   ]. 
 

Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents  

 
PACTES 

 
Primer.- Modificació del Pacte Segon 
 
Les parts acorden substituir els dos primers apartats del Pacte Segon del conveni de 
col·laboració pels següents: 

 
I. Garantir l’aportació, mitjançant fons propis o de tercers, de la part de la financiació 

restant, és a dir, 29.091,76 €. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 39/162 
 

II. Executar l’activitat en el termini acordat en el Pacte Cinquè a continuació, de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, 
mitjançant la realització de les següents activitats: 

 
i. Coordinació entre les organitzacions participants per preparar els continguts del 

dossier base per a una publicació. 
 
ii. Elaborar un dossier amb documentació actualitzada sobre la temàtica del projecte 

que sigui base per a una publicació. 
 
iii. Coordinació entre les organitzacions participants per definir els continguts de la 

publicació i Taula Rodona.  
 
iv. Editar una publicació. 
 
v. Realitzar un acte públic sobre l’agenda de drets sexuals i reproductius dins de 

l’àmbit de gènere i desenvolupament, dirigida a societat civil i institucions 
publiques catalanes. 

 
vi. Difusió de la Publicació 

 
Segon.- Manteniment dels pactes no mencionats en l’ addenda 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni original, que no han estat 
modificats pel pacte anterior de la present addenda, es mantenen en vigor tal com van ser 
expressats en el mateix. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per 
duplicat, en els llocs i dates que s’assenyalen.”  

 
Segon.-  Notificar els presents acords a l’associació Cooperacció. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
13.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta- dos mil         
dos-cents vuitanta-un euros amb setanta cèntims (52 .281,70) € a l’Ajuntament de 
Lliçà de Vall a l’objecte de subsidiar el préstec q ue concedirà 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. 
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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 Lliçà de Vall presentà en data 30 de març de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 325.000 € 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 Lliçà de Vall. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 325.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 283.000 € 
amb una subvenció d’import de 52.281,70 €. 
 

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 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta-un euros amb 
setanta cèntims (52.281,70) € a l'Ajuntament de Lliçà de Vall d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30 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 Lliçà de Vall, 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. 
 
14.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent vuitanta-set mil        
sis-cents noranta-sis euros amb vuitanta-sis cèntim s (187.696,86) € a 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de su bsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversio ns 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 Montcada i Reixac presentà en data 1 d' abril de 2011 una sol·licitud 
d'un préstec d’1.168.000 € 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 Montcada i Reixac. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec d’1.168.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 
1.016.000€ amb una subvenció d’import de 187.696,86 €. 
 
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 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de cent vuitanta-set mil sis-cents noranta-sis euros 
amb vuitanta-sis cèntims (187.696,86) € a l'Ajuntament de Montcada i Reixac d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 1 d' abril 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 Montcada i Reixac, 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. 
 
15.- Dictamen que proposa subvenir en un import de noranta-tres mil cent nou 
euros amb quaranta-sis cèntims (93.109,46) € a l’Aj untament de Palau-solità i 
Plegamans a l’objecte de subsidiar el préstec que c oncedirà 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. 
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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 Palau-solità i Plegamans presentà en data 30 de març de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec de 580.000 € 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 Palau-solità i Plegamans. 
 

Es proposa tramitar l'import de préstec de 580.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 504.000 € 
amb una subvenció d’import de 93.109,46 €. 
 

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 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de noranta-tres mil cent nou euros amb quaranta-sis 
cèntims (93.109,46) € a l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30 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 Palau-solità i Plegamans, 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. 
 
16.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents quinze mil     
tres-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-nou cèn tims (315.352,89) € a 
l’Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar  el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pre ssupost 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 Viladecans presentà en data 31 de març de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 2.000.000 € 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 Viladecans. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 2.000.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 
1.707.000€ amb una subvenció d’import de 315.352,89 €. 
 
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 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de tres-cents quinze mil tres-cents cinquanta-dos 
euros amb vuitanta-nou cèntims (315.352,89) € a l'Ajuntament de Viladecans d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 31 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 Viladecans, 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 dos-cents tretze mil cent 
noranta-un euros amb onze cèntims (213.191,11) € a l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès a l’objecte de subsidiar el préstec que  concedirà 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. 
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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 Vilafranca del Penedès presentà en data 12 d'abril de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec d’1.327.000 € 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 Vilafranca del Penedès. 
 

Es proposa tramitar l'import de préstec d’1.327.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 
1.154.000€ amb una subvenció d’import de 213.191,11 €. 
 

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 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de dos-cents tretze mil cent noranta-un euros amb 
onze cèntims (213.191,11) € a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès d'acord amb la 
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 12 
d'abril 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 Vilafranca del Penedès, 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 quaranta-cinc mil dos-cents 
seixanta-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (45.26 1,55) € a l’Ajuntament de 
Sant Pol de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec  que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 20 11.- 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 Sant Pol de Mar presentà en data 14 d'abril de 2011 una sol·licitud 
d'un préstec de 248.044,41 € 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 Sant Pol de Mar. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 248.044,41 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 245.000 € 
amb una subvenció d’import de 45.261,55 €. 
 
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 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de quaranta-cinc mil dos-cents seixanta-un euros amb 
cinquanta-cinc cèntims (45.261,55) € a l'Ajuntament de Sant Pol de Mar  d'acord amb 
la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 
14 d'abril 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 Sant Pol 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. 
 
19.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-cinc mil cent vint 
euros amb cinquanta-quatre cèntims (65.120,54) € a l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia a l’objecte de subsidiar el préstec  que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 20 11.- 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 Sant Sadurní d'Anoia presentà en data 14 d'abril de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec de 352.496,42 € 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 Sant Sadurní d'Anoia. 
 

Es proposa tramitar l'import de préstec de 352.496,42 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 
352.496,42 € amb una subvenció d’import de 65.120,54 €. 
 

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 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de seixanta-cinc mil cent vint euros amb         
cinquanta-quatre cèntims (65.120,54) € a l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  
d'acord amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit 
Local en data 14 d'abril 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 Sant Sadurní d'Anoia, 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 13 AL 19 
 

  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............... 
 
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). 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 51/162 
 

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. 
 
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)....................”  

 
Direcció dels Serveis Recursos Humans 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar l’Acord d’encoman da de gestió entre la 
Diputació de Barcelona i l’entitat pública empresar ial local Xarxa Audiovisual 
Local (XAL) en matèria de carrera professional.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
L’entitat pública empresarial local Xarxa Audiovisual Local (Xal), amb la finalitat de 
facilitar la promoció i la progressió professional en la categoria, considera necessari 
implantar una carrera professional pel seu personal laboral, al que li és d’aplicació, 
d’acord amb els Estatuts de l’Entitat, el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral al 
servei de la Diputació de Barcelona 1996-1999.       
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Atès que l’article 64 del vigent Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de 
promoció del personal al servei de la Corporació, i per a la millora de la seva 
qualificació professional, que s’establiran carreres professionals pròpies de la 
Diputació de Barcelona, i amb aquest compromís, inclòs també en l’article 52 de 
l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona, i en habilitació legal de la regulació continguda en l’article 21.1 de la Llei 
30/1984, de mesures urgents per la reforma de la funció pública, vigent d’acord amb la 
Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, s’ha vingut desenvolupant per part de la Corporació anys ençà diverses 
convocatòries de carrera professional, d’aplicació tant al personal funcionari, inclòs el 
personal adscrit a la Xal, com al personal laboral de la Diputació de Barcelona.  
 
Entre els factors que incideixen en l’actuació dels Consorcis i altres Ens en els quals 
participa la Diputació de Barcelona destaca de manera transcendental el relatiu a la 
gestió dels recursos humans. Per la convergència substancial en els models de gestió 
de recursos humans entre ambdues entitats i l’experiència de la Diputació en 
l’aplicació de sistemes de carrera i els mitjans materials i humans de que disposa, per 
raons d’eficàcia i d’optimització de recursos la Corporació pot assumir la gestió de les 
convocatòries de carrera professional que l’Entitat endegui.   
 
La XAL, mitjançant decret de la presidència de data 14 d’abril de 2011 ha proposat a la 
Junta de  Govern de la Diputació de Barcelona l’aprovació de l’assumpció d’un 
encàrrec o encomanda de gestió de la carrera professional del seu personal laboral 
incloent el text que conté la delimitació de les funcions de cadascuna de les parts i així 
mateix proposant l’adhesió a la normativa vigent reguladora de la carrera professional 
de la Diputació de Barcelona, actualment constituïda mitjançant decret adoptat per la 
Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig i modificat per decret de 
data 20 de juny de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
núm 168 de data 14 de juliol de 2008, per bé que amb les adequacions i adaptacions 
inherents a la seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit d’actuació.  
 
Que en aquest sentit i a aquests efectes, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 
Reglament orgànic, concretament en els articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els 
mecanismes necessaris per tal que aquesta assistència tècnica i/o material pugui fer-
se efectiva d’una manera àgil i adequada al marc legal vigent, que el constitueix 
l’encàrrec o encomanda de gestió previst a l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
Atès que es considera convenient introduir les adequacions necessàries per delimitar 
les funcions de cadascuna de les parts.  
 
Vist l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya i l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Vist l’epígraf 2.1.9 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del 
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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 quant a l’adopció de mesures o 
l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els 
organismes dependents de la Corporació, a proposta de la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’encomanda de gestió en matèria de promoció professional del 
personal laboral de l’entitat pública empresarial local Xarxa Audiovisual Local (XAL), 
mitjançant la gestió per part de la Diputació de Barcelona de la carrera professional 
d’aquest personal per al canvi de nivell de desenvolupament professional.  
 
Segon.-  Fixar les determinacions relatives a l’encomanda de gestió en matèria de 
gestió de la carrera professional conferida a favor de la Diputació de Barcelona, amb 
les especificacions del text que es transcriu a continuació:  
 

“ Acord d’encomanda de gestió entre la Diputació de B arcelona i l’entitat pública 
empresarial local Xarxa Audiovisual Local, en matèr ia de promoció professional del 
personal laboral de l’Entitat, adherit al Conveni C ol·lectiu del personal laboral al 
servei de la Diputació de Barcelona  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Per una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President delegat de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Sr. Rafael Roig i Milà, i facultat d’acord amb la Refosa 
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, 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, assistit pel secretari delegat respecte de l’àmbit de la Direcció de Serveis de 
Recursos Humans, Alberto Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides per Decret 
de la Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010.    
 
I de l’altra, l’entitat pública empresarial local XARXA AUDIOVISUAL LOCAL (XAL), 
representada pel President Antoni Fogué Moya, en exercici de les atribucions pròpies del 
seu càrrec, assistit per la secretària delegada de l’entitat, Sra. M. Teresa Muratel Cavero, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 22 de 
març de 2010 publicat al BOPB núm 77 de data 31 de març de 2010.  
 
ANTECEDENTS 

 
I. L’entitat pública empresarial local Xarxa Audiovisual Local (Xal), amb la finalitat de 

facilitar la promoció i la progressió professional en la categoria, considera necessari 
implantar una carrera professional pel seu personal laboral, al que li és d’aplicació, 
d’acord amb els Estatuts de l’Entitat, el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral 
al servei de la Diputació de Barcelona 1996-1999.       

 
II. L’article 64 del Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de promoció del personal 

al servei de la Corporació, i per a la millora de la seva qualificació professional, que 
s’establiran carreres professionals pròpies de la Diputació de Barcelona, i amb aquest 
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compromís, inclòs també en l’article 52 de l’Acord sobre condicions de treball del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona, i en habilitació legal de la regulació 
continguda en l’article 21.1 de la Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de 
la funció pública, vigent d’acord amb la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’ha vingut desenvolupant per part 
de la Corporació anys ençà diverses convocatòries de carrera professional, 
d’aplicació tant al personal funcionari, inclòs el personal adscrit a l’Entitat, com al 
personal laboral de la Diputació de Barcelona.  

 
III. Entre els factors que incideixen en l’actuació dels Consorcis i altres Ens en els quals 

participa la Diputació de Barcelona destaca de manera transcendental el relatiu a la 
gestió dels recursos humans. Per la convergència substancial en els models de gestió 
de recursos humans entre ambdues entitats i l’experiència de la Diputació en 
l’aplicació de sistemes de carrera i els mitjans materials i humans de que disposa, per 
raons d’eficàcia i d’optimització de recursos la Corporació pot assumir la gestió de les 
convocatòries de carrera professional que l’Entitat endegui.   

 
IV. Que en aquest sentit i a aquests efectes, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 

Reglament orgànic, concretament en els articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els 
mecanismes necessaris per tal que aquesta assistència tècnica i/o material pugui   
fer-se efectiva d’una manera àgil i adequada al marc legal vigent.  

 
V. En relació a la promoció professional i la carrera professional del personal laboral de 

la Xal hi és d’aplicació d’acord amb les següents disposicions:  
- Estatuts de la Xal, aprovats per acord plenari de la Diputació de Barcelona de data 

17 de juny de 2004 i publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
149 de data 22 de juny de 2004.   
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei de l’estatut dels treballadors.  
- Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona 1996-

1999, Pactes Socials vigents i la resta d’instruments col·lectius d’aplicació.   
- Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de la funció pública, amb l’abast 

previst en la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic.  
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril de règim de retribucions dels funcionaris de 

l’Administració Local, modificat pel Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer.  
 

En relació amb l’activitat d’assistència per la gestió de la carrera professional del personal 
laboral de la Xal també resulten d’aplicació les disposicions següents:   
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú.  
- Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya.  
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

(LOPD).  
- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 

de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter 
personal.  

 
VI. Atès que la Xal ha proposat l’adhesió a la regulació vigent d’aplicació a la carrera 

professional de la Diputació de Barcelona, actualment constituïda mitjançant decret 
adoptat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig de 2008 i 
modificat per decret de data 20 de juny de 2008, acordada prèvia negociació amb la 
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representació sindical, per bé que amb les adequacions i adaptacions inherents a la 
seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit d’actuació, que es recullen mitjançant 
els següents pactes.   

 
VII. Atès que la minuta de l’acord va ser aprovada Acords de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, de data.... i per Decret del President de la Xal de data.... 
 

Per tal de coordinar adequadament la gestió de la carrera professional del personal laboral 
de la Xal, ambdues parts   
 

ACORDEN 
 
Primer.- L’encomanda de gestió a la Diputació de Barcelona de les actuacions relatives a la 
promoció professional del personal laboral de l’entitat pública empresarial local Xarxa 
Audiovisual Local, mitjançant la gestió de la carrera professional per al canvi de nivell de 
desenvolupament professional, fixant les següents determinacions relatives a activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis a realitzar per compte de la Xal:  

 
a) Naturalesa jurídica: encàrrec o encomanda de gestió, de conformitat amb l’article 10 de 

la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya i l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre (de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) i 45 
del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona.  

b) Unitat encarregada:  
 Servei de Planificació i Desenvolupament de la Direcció dels Serveis de Recursos 

Humans de la Diputació de Barcelona.  
c) Termini de vigència: indefinit, llevat dels encàrrecs efectuats amb caràcter contingent.  
d) Període d’actuació de les unitats o organismes encomanats: mentre es tramitin els 

procediments i es realitzin les activitats.  
e) Abast de les actuacions de la gestió encomanada: gestió de la convocatòria de carrera 

professional del personal laboral de la Xal per al canvi de nivell de desenvolupament 
professional fins la proposta de resolució que formularà la Comissió de Carrera 
Professional de la Xal, convocatòria que es realitzarà de forma simultània a les 
convocatòries de carrera professional de la Diputació de Barcelona, amb les 
adaptacions d’acord amb les característiques pròpies de la Xal.  

f) Altres previsions: les activitats realitzades per compte de la Xal, tindran validesa plena i 
no necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de govern.  
 

Segon.- Per l’efectiva optimització de mitjans i recursos objecte d’aquesta encomanda, la 
Diputació de Barcelona i la Xal es comprometen a col·laborar i cooperar trametent-se la 
informació necessària per tal que la convocatòria aprovada per la Diputació de Barcelona 
pel seu personal i pel personal laboral de la Xal es tramiti de forma simultània.  
 
Amb aquesta finalitat, la Xal es compromet a:  

 
-  Donar compliment a la publicitat de la convocatòria de carrera professional entre el seu 

personal en tots els seus tràmits, reproduint de forma simultània la realitzada des de la 
Diputació de Barcelona.        

-  Lliurar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona que tramiti la convocatòria, en un termini que permeti la simultaneïtat amb la 
convocatòria endegada per la Corporació, la següent documentació o informació:  

-  Les sol·licituds de participació i la documentació i elements d’avaluació presentats pels 
candidats que rebi l’entitat, dins dels terminis previstos en el procediment comú.  

-  La informació dels candidats necessària per la seva participació en la convocatòria.  
-  La designació dels membres de la Comissió de carrera professional de la Xal.  
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-  Les esmenes, reclamacions, al·legacions o recursos presentats pels candidats.  
-  Qualsevol altra documentació o informació del seu personal laboral relacionada amb la 

convocatòria que sigui necessària per la tramitació realitzada per la Diputació de 
Barcelona.    

-  El dossier de l’Entitat serà confeccionat per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
a partir de la informació proporcionada per la XAL i que podrà estar conformat pels 
elements que es relacionen a continuació, els quals seran avaluats conjuntament: 
avaluació del comandament, anàlisi dels absentismes, informació derivada de la 
participació en altres convocatòries de carrera, anàlisi de l’acompliment dels acords de 
desenvolupament, currículum formatiu i qualsevol altre que es consideri rellevant a efecte 
de participació en carrera.  

-  Comunicar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona que tramiti la convocatòria qualsevol informació, incidència o eventualitat que 
tingui repercussió pel bon funcionament de la tramitació de la convocatòria.  

-  Realitzar la proposta de resolució per part de la Comissió de Carrera Professional de la 
Xal, així com adoptar la resolució de la convocatòria amb els/les aspirants que progressen 
o que mantenen, donant-ne trasllat a la Diputació de Barcelona.   

-  Donar compliment a l’efectivitat del canvi de nivell de desenvolupament dels seus 
treballadors per l’implementació dels efectes econòmics i administratius que se’n derivin.  

-  Assumir les despeses derivades de la gestió de carrera professional, entre d’altres, les 
indemnitzacions per assistència i participació que cal satisfer als membres dels òrgans 
assessors.  

-  Subjectar-se a la normativa de carrera professional vigent de la Diputació de Barcelona, 
amb les següents adequacions o particularitats 

 
La comissió de carrera professional de la Xal (CCP) tindrà la següent composició:  
2 representants a proposta de l’Entitat, 
2 representants dels treballadors  
 
Amb les funcions que fixa la normativa de carrera professional. La CCP serà presidida per 
un dels representants de l’Entitat que tindrà vot de qualitat i d’entre els vocals, es designarà 
un secretari.  
 
Els òrgans assessors col·legiats tindran la següent composició:  
- Un/a expert/a intern/a de l’Entitat.  
- Un/a expert/a extern/a.  
- Un expert/a dels empleats/des a proposta dels treballadors de l’Entitat.  

 
A efectes de la posada en marxa de la carrera professional per al seu personal laboral, la 
XAL integrarà aquest personal en el nivell de desenvolupament professional corresponent al 
grau que tingui consolidat i d’acord amb el grup i subgrup de classificació a què pertanyi.  
 
La resta d’apartats de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona 
seran d’aplicació, tant els relatius al procediment com els següents apartats: personal 
reingressat o procedent d’altres administracions, personal promocionat, personal 
disfuncionat, personal adscrit a llocs orgànics o singulars, complement personal 
revaloritzable, sistema de carrera professional per assolir una altra categoria, grup o 
subgrup.  
 
La Diputació de Barcelona es compromet a:  
-  Aprovar la convocatòria de carrera professional pel personal laboral de la Xal a proposta 

d’aquesta entitat, a fi i efecte de simultanejar-la amb l’aprovada per la Diputació de 
Barcelona per al seu personal.  
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-  Dur a terme la tramitació de la convocatòria de la carrera professional del personal laboral 
de la Xal fins la proposta de resolució formulada per la Comissió de Carrera Professional 
de la Xal i la resolució de la convocatòria.  

-  Donar trasllat de la informació necessària per a que la Xal pugui donar compliment a la 
publicitat de la convocatòria entre el seu personal, en un termini que permeti la 
simultaneïtat amb la convocatòria de carrera endegada per la Diputació.  

-  Comunicar a la Xal qualsevol informació, incidència o eventualitat que tingui repercussió 
en l’adopció de les resolucions o actes definitius de la convocatòria.   

-  Prestar assessorament a la Xal i a la Comissió de Carrera professional en relació a 
l’aplicació de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona. 

-  Prestar assessorament tècnic en l’exercici de les funcions encomanades a la Comissió de 
Carrera Professional, lliurant els materials necessaris per la realització de la convocatòria 
d’acord amb la normativa de carrera professional.    

-  Valoració en els trànsits d’entrada a novell i de novell a júnior del dossier d’actuació 
professional per especialistes de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, d’acord 
amb els criteris establerts per la Comissió de Carrera Professional de la Xal.  

 
Tercer.- De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o de 
funcions no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent de la Xal l’adopció dels actes definitius i 
resolutoris o complementaris que donin suport o en els qual s’integri la concreta activitat 
material objecte de l’encàrrec.  
 
Quart.- La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 
personals contingudes al fitxer “GESTIÓ DE PERSONAL” de conformitat amb les 
instruccions de la XAL, responsable del fitxer, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre 
finalitat, tot això de conformitat amb les previsions de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal, i les determinacions que seguidament es detallen.  
 
Cinquè.- La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents:  

a) Manteniment de la infrastructura informàtica i de comunicacions necessària.  
b) Centralització d’una base de dades i conservació de dades històriques, tant les de base 

facilitades per la XAL com les derivades o generades per la gestió encomandada.  
c) Tractament i trasllat a la Xal de la documentació aportada per aquesta Entitat i pels 

candidats, conformada pels elements d’avaluació, per a la posterior avaluació per la 
Comissió de Carrera Professional de la Xal o òrgan competent.   
 

Sisè.- La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions i intercanvis d’informació i dades 
amb l’Entitat.   
 
Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran, entre d’altres, els següents:  
-  Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suport d’informació.  
-  Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació  
-  Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.  
-  Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat 

física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció 
als usuaris autoritzats per la XAL.   

-  Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que 
utilitzi els sistemes informàtics de gestió de la carrera professional dels empleats de 
l’Entitat pel que fa a la confidencialitat, deure de secret i mesures de seguretat.   

 
Setè.- Previ procediment de dissociació, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions 
amb finalitats estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes.  
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Vuitè.- Finalitzada la convocatòria de carrera professional de la XAL, la Diputació de 
Barcelona retornarà al responsable del fitxer la documentació original aportada per l’Entitat i 
pels candidats. La Diputació es quedarà còpia de la documentació lliurada durant el període 
que correspongui davant possibles impugnacions administratives o judicials. Transcorregut 
aquest període aquesta còpia es destruirà.     
 
Novè.- Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a la XAL 
l’exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i  a la 
resta de normes concordants.   
 
Desè.- Sense perjudici del que es preveu a l’apartat novè, aquests Acords es preveuen de 
vigència indefinida.  
 
No s’entendran modificacions del règim previst en els presents Acords les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o la Xal que encomana en 
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou Acord de col·laboració.  
 
Onzè.- La Xal podrà deixar sense efecte l’Acord de col·laboració en matèria de gestió de la 
carrera professional del seu personal laboral.   
 
La cessació de l’activitat requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos 
mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.  
 
En el cas que la Xal no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això 
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió la carrera 
professional amb la simultaneïtat que requereix amb la pròpia carrera professional de la 
corporació, la Junta de Govern podrà denunciar els presents Acords.  
 
La denúncia dels Acords produiran efectes en el termini que s’estableixi, el qual no serà, 
però, inferior a dos mesos, comptats des de l’endemà de la seva notificació.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present acord, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Tercer.-  De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o 
funcions, no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent de l’entitat pública 
empresarial local Xarxa Audiovisual Local (XAL) l’adopció dels actes definitius o 
complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat material 
objecte de l’encàrrec.  
 
Quart.-  Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
21.- Dictamen que proposa aprovar l’Acord d’encoman da de gestió entre la 
Diputació de Barcelona i el consorci del Patrimoni de Sitges, en matèria de 
carrera professional.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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El Consorci del Patrimoni de Sitges, amb la finalitat de facilitar la promoció i la 
progressió professional en la categoria, considera necessari implantar una carrera 
professional pel seu personal laboral, al que li és d’aplicació, en restar adherit al vigent 
Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona 1996-
1999.       
 
Atès que l’article 64 del vigent Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de 
promoció del personal al servei de la Corporació, i per a la millora de la seva 
qualificació professional, que s’establiran carreres professionals pròpies de la 
Diputació de Barcelona, i amb aquest compromís, inclòs també en l’article 52 de 
l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona, i en habilitació legal de la regulació continguda en l’article 21.1 de la Llei 
30/1984, de mesures urgents per la reforma de la funció pública, vigent d’acord amb la 
Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, s’ha vingut desenvolupant per part de la Corporació anys ençà diverses 
convocatòries de carrera professional, d’aplicació tant al personal funcionari, inclòs el 
personal adscrit a la Xal, com al personal laboral de la Diputació de Barcelona.  
 
Entre els factors que incideixen en l’actuació dels Consorcis i altres Ens en els quals 
participa la Diputació de Barcelona destaca de manera transcendental el relatiu a la 
gestió dels recursos humans. Per la convergència substancial en els models de gestió 
de recursos humans entre ambdues entitats i l’experiència de la Diputació en 
l’aplicació de sistemes de carrera i els mitjans materials i humans de que disposa, per 
raons d’eficàcia i d’optimització de recursos la Corporació pot assumir la gestió de les 
convocatòries de carrera professional que l’Entitat endegui.   
 
El Consorci del Patrimoni de Sitges, ha proposat mitjançant resolució de data 11 d’abril 
de 2011 a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona l’aprovació de l’assumpció 
d’un encàrrec o encomanda de gestió de la carrera professional del seu personal 
laboral incloent el text que conté la delimitació de les funcions de cadascuna de les 
parts i així mateix proposant l’adhesió a la normativa vigent reguladora de la carrera 
professional de la Diputació de Barcelona, actualment constituïda mitjançant decret 
adoptat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig i modificat 
per decret de data 20 de juny de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm 168 de data 14 de juliol de 2008, per bé que amb les adequacions i 
adaptacions inherents a la seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit d’actuació.  
 
Que en aquest sentit i a aquests efectes, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 
Reglament orgànic, concretament en els articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els 
mecanismes necessaris per tal que aquesta assistència tècnica i/o material pugui    
fer-se efectiva d’una manera àgil i adequada al marc legal vigent, que el constitueix 
l’encàrrec o encomanda de gestió previst a l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
Atès que es considera convenient introduir les adequacions necessàries per delimitar 
les funcions de cadascuna de les parts.  
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Vist l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya i l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
Vist l’epígraf 2.1.9 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del 
Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al 
BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010, en quant a l’adopció de mesures o 
l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els 
organismes dependents de la Corporació, a proposta de la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’encomanda de gestió en matèria de promoció professional del 
personal laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges, mitjançant la gestió per part de 
la Diputació de Barcelona de la carrera professional d’aquest personal per al canvi de 
nivell de desenvolupament professional.  
 
Segon.-  Fixar les determinacions relatives a l’encomanda de gestió en matèria de 
gestió de la carrera professional del Consorci del Patrimoni de Sitges conferida a favor 
de la Diputació de Barcelona, amb les especificacions del text que es transcriu a 
continuació:  
 

“ Acord d’encomanda de gestió entre la Diputació de B arcelona i el Consorci del 
Patrimoni de Sitges, en matèria de promoció profess ional del personal laboral del 
Consorci, adherit al Conveni Col·lectiu del persona l laboral al servei de la Diputació 
de Barcelona. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Per una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President delegat de 
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Sr. Rafael Roig i Milà, i facultat d’acord amb la Refosa 
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, 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, assistit pel secretari delegat respecte de l’àmbit de la Direcció de Serveis de 
Recursos Humans, Alberto Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides per Decret 
de la Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010.    
 
I de l’altra, el Sr. Antoni Sella Montserrat, Director-gerent del Consorci del Patrimoni de 
Sitges, en el seu nom i representació, assistit per la Sra. Dénia Lázaro Ardila, Secretària 
delegada del Consorci, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la Corporació de data ..............publicat al BOPB núm .. de data ................  
 
ANTECEDENTS 

 
I. El  Consorci del Patrimoni de Sitges (en endavant, el Consorci), amb la finalitat de 

facilitar la promoció i la progressió professional en la categoria, considera necessari 
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implantar una carrera professional pel seu personal laboral, al que li és d’aplicació, de 
conformitat amb l’acord adoptat per la Comissió Executiva de data 30 de setembre de 
1997 i ratificat per acord del Consell General de data 26 d’octubre de 1999, el vigent 
Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona 1996-
1999. 

 
II. L’article 64 del Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de promoció del personal 

al servei de la Corporació, i per a la millora de la seva qualificació professional, que 
s’establiran carreres professionals pròpies de la Diputació de Barcelona, i amb aquest 
compromís, inclòs també en l’article 52 de l’Acord sobre condicions de treball del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona, i en habilitació legal de la regulació 
continguda en l’article 21.1 de la Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de 
la funció pública, vigent d’acord amb la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’ha vingut desenvolupant per part 
de la Corporació anys ençà diverses convocatòries de carrera professional, 
d’aplicació tant al personal funcionari com al personal laboral de la Diputació de 
Barcelona.  

 
III. Entre els factors que incideixen en l’actuació dels Consorcis i altres Ens en els quals 

participa la Diputació de Barcelona destaca de manera transcendental el relatiu a la 
gestió dels recursos humans. Per la convergència substancial en els models de gestió 
de recursos humans entre ambdues entitats i l’experiència de la Diputació en 
l’aplicació de sistemes de carrera i els mitjans materials i humans de que disposa, per 
raons d’eficàcia i d’optimització de recursos la Corporació pot assumir la gestió de les 
convocatòries de carrera professional que el Consorci endegui.   

 
IV. Que en aquest sentit i a aquests efectes, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 

Reglament orgànic, concretament en els articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els 
mecanismes necessaris per tal que aquesta assistència tècnica i/o material pugui fer-
se efectiva d’una manera àgil i adequada al marc legal vigent.  

 
V.  En relació a la promoció professional i la carrera professional del personal laboral del 

Consorci hi és d’aplicació d’acord amb les següents disposicions:  
 

- Estatuts del Consorci del Patrimoni de Sitges, aprovats per acord del Consell 
General de data 29 de gener de 2004, i publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 212 de data  3 de setembre de 2004. 

- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’estatut dels treballadors.  

- Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona 1996-
1999, Pactes Socials vigents i la resta d’instruments col·lectius d’aplicació.   

- Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de la funció pública, amb l’abast 
previst en la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic.  

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril de règim de retribucions dels funcionaris de 

l’Administració Local, modificat pel Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer.  
 
En relació amb l’activitat d’assistència per la gestió de la carrera professional del 
personal laboral del Consorci també resulten d’aplicació les disposicions següents:   
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú.  
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya.  
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- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. (LOPD).  

- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de 
dades de caràcter personal.  

 
VI.  Atès que el Consorci ha proposat l’adhesió a la regulació vigent d’aplicació a la 

carrera professional de la Diputació de Barcelona, actualment constituïda mitjançant 
decret adoptat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig de 
2008 i modificat per decret de data 20 de juny de 2008, acordada prèvia negociació 
amb la representació sindical, per bé que amb les adequacions i adaptacions 
inherents a la seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit d’actuació, que es 
recullen mitjançant els següents pactes.   

 
VII. Atès que la minuta de l’acord va ser aprovada Acords de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, de data.... i per Decret del .........del Consorci.  
 

Per tal de coordinar adequadament la gestió de la carrera professional del personal laboral 
del Consorci, ambdues parts   
 

ACORDEN 
 
Primer.- L’encomanda de gestió a la Diputació de Barcelona de les actuacions relatives a la 
promoció professional del personal laboral del Consorci del Patrimoni de Sitges, mitjançant 
la gestió de la carrera professional per al canvi de nivell de desenvolupament professional, 
fixant les següents determinacions relatives a activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis a realitzar per compte del Consorci:  

  
a)   Naturalesa jurídica: encàrrec o encomanda de gestió, de conformitat amb l’article 10 de 

la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya i l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre (de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) i 45 
del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona.  

b)   Unitat encarregada:  
Servei de Planificació i Desenvolupament de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona.  

c) Termini de vigència: indefinit, llevat dels encàrrecs efectuats amb caràcter contingent.  
d)   Període d’actuació de les unitats o organismes encomanats: mentre es tramitin els 

procediments i es realitzin les activitats.  
e)   Abast de les actuacions de la gestió encomanada: gestió de la convocatòria de carrera 

professional del personal laboral del Consorci per al canvi de nivell de 
desenvolupament professional fins la proposta de resolució que formularà la Comissió 
de Carrera Professional del Consorci, convocatòria que es realitzarà de forma 
simultània a les convocatòries de carrera professional de la Diputació de Barcelona, 
amb les adaptacions d’acord amb les característiques pròpies del Consorci.  

f)   Altres previsions: les activitats realitzades per compte del Consorci, tindran validesa 
plena i no necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de 
govern.  
 

Segon.- Per l’efectiva optimització de mitjans i recursos objecte d’aquesta encomanda, la 
Diputació de Barcelona i el Consorci es comprometen a col·laborar i cooperar trametent-se 
la informació necessària per tal que la convocatòria aprovada per la Diputació de Barcelona 
pel seu personal i pel personal laboral del Consorci es tramiti de forma simultània.  
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Amb aquesta finalitat, el Consorci es compromet a:  
  

- Donar compliment a la publicitat de la convocatòria de carrera professional entre el seu 
personal en tots els seus tràmits, reproduint de forma simultània la realitzada des de la 
Diputació de Barcelona.        

 
- Lliurar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona que tramiti la convocatòria, en un termini que permeti la simultaneïtat amb la 
convocatòria endegada per la Corporació, la següent documentació o informació:  

 
- Les sol·licituds de participació i la documentació i elements d’avaluació presentats pels 

candidats que rebi l’entitat, dins dels terminis previstos en el procediment comú.  
- La informació dels candidats necessària per la seva participació en la convocatòria.  
- La designació dels membres de la Comissió de carrera professional del Consorci.   
- Les esmenes, reclamacions, al·legacions o recursos presentats pels candidats.  
- Qualsevol altra documentació o informació del seu personal laboral relacionada amb la 

convocatòria que sigui necessària per la tramitació realitzada per la Diputació de 
Barcelona.    

 
- El dossier de l’Entitat serà confeccionat per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

a partir de la informació proporcionada pel Consorci i que podrà estar conformat pels 
elements que es relacionen a continuació, els quals seran avaluats conjuntament: 
avaluació del comandament, anàlisi dels absentismes, informació derivada de la 
participació en altres convocatòries de carrera, anàlisi de l’acompliment dels acords de 
desenvolupament, currículum formatiu i qualsevol altre que es consideri rellevant a efecte 
de participació en carrera.  

  
- Comunicar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona que tramiti la convocatòria qualsevol informació, incidència o eventualitat que 
tingui repercussió pel bon funcionament de la tramitació de la convocatòria.  

  
- Realitzar la proposta de resolució per part de la Comissió de Carrera Professional del 

Consorci, així com adoptar la resolució de la convocatòria amb els/les aspirants que 
progressen o que mantenen, donant-ne trasllat a la Diputació de Barcelona.   

  
- Donar compliment a l’efectivitat del canvi de nivell de desenvolupament dels seus 

treballadors per l’implementació dels efectes econòmics i administratius que se’n derivin.  
 

- Assumir les despeses derivades de la gestió de carrera professional, entre d’altres, les 
indemnitzacions per assistència i participació que cal satisfer als membres dels òrgans 
assessors.  

 
- Subjectar-se a la normativa de carrera professional vigent de la Diputació de Barcelona, 

amb les següents adequacions o particularitats 
 

La comissió de carrera professional del Consorci (CCP) tindrà la següent composició:  
1 representant a proposta del Consorci, 
1 representant dels treballadors  
 
Amb les funcions que fixa la normativa de carrera professional. La CCP serà presidida pel 
representant proposat pel Consorci i exercirà de secretari el representant dels treballadors.   
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 64/162 
 

Els òrgans assessors col·legiats tindran la següent composició:  
 
- Un/a expert/a intern/a del Consorci.  
- Un/a expert/a extern/a.  
- Un expert/a dels empleats/des a proposta dels treballadors del Consorci.  

 
A efectes de la posada en marxa de la carrera professional per al seu personal laboral, el 
Consorci integrarà aquest personal en el nivell de desenvolupament professional 
corresponent al grau que tingui consolidat i d’acord amb el grup i subgrup de classificació a 
què pertanyi.. 
 
La resta d’apartats de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona 
seran d’aplicació, tant els relatius al procediment com els següents apartats: personal 
reingressat o procedent d’altres administracions, personal promocionat, personal 
disfuncionat, personal adscrit a llocs orgànics o singulars, complement personal 
revaloritzable, sistema de carrera professional per assolir una altra categoria, grup o 
subgrup.  
 
La Diputació de Barcelona es compromet a:  

  
-  Aprovar la convocatòria de carrera professional pel personal laboral del Consorci a 

proposta d’aquest, a fi i efecte de simultanejar-la amb l’aprovada per la Diputació de 
Barcelona per al seu personal.  

 
-  Dur a terme la tramitació de la convocatòria de la carrera professional del personal laboral 

del Consorci fins la proposta de resolució formulada per la Comissió de Carrera 
Professional del Consorci i la resolució de la convocatòria.  

 
-  Donar trasllat de la informació necessària per a que el Consorci pugui donar compliment a 

la publicitat de la convocatòria entre el seu personal, en un termini que permeti la 
simultaneïtat amb la convocatòria de carrera endegada per la Diputació.  

 
-  Comunicar al Consorci qualsevol informació, incidència o eventualitat que tingui 

repercussió en l’adopció de les resolucions o actes definitius de la convocatòria.   
 
-  Prestar assessorament al Consorci i a la Comissió de Carrera professional en relació a 

l’aplicació de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona. 
 
-  Prestar assessorament tècnic en l’exercici de les funcions encomanades a la Comissió de 

Carrera Professional, lliurant els materials necessaris per la realització de la convocatòria 
d’acord amb la normativa de carrera professional.    

 
-  Valoració en els trànsits d’entrada a novell i de novell a júnior del dossier d’actuació 

professional per especialistes de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, d’acord 
amb els criteris establerts per la Comissió de Carrera Professional del Consorci.  

 
Tercer.-  De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o de 
funcions no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent del Consorci l’adopció dels actes 
definitius i resolutoris o complementaris que donin suport o en els qual s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encàrrec.  
 
Quart.-  La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 
personals contingudes al fitxer “Gestió de Recursos Humans” de conformitat amb les 
instruccions del Consorci, responsable del fitxer, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre 
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finalitat, tot això de conformitat amb les previsions de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de dades de caràcter personal, i les determinacions que seguidament es detallen.  
 
Cinquè.-  La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents:  

 
a) Manteniment de la infrastructura informàtica i de comunicacions necessària.  
b) Centralització d’una base de dades i conservació de dades històriques, tant les de base 

facilitades pel Consorci com les derivades o generades per la gestió encomandada.  
c) Tractament i trasllat al Consorci de la documentació aportada per aquest i pels 

candidats, conformada pels elements d’avaluació, per a la posterior avaluació per la 
Comissió de Carrera Professional del Consorci o òrgan competent.   

 
Sisè.-  La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions i intercanvis d’informació i dades 
amb l’Entitat.   
 
Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran, entre d’altres, els següents:  
-  Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suport d’informació.  
-  Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació  
-  Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.  
-  Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat 

física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció 
als usuaris autoritzats pel Consorci.    

-  Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que 
utilitzi els sistemes informàtics de gestió de la carrera professional dels empleats del 
Consorci pel que fa a la confidencialitat, deure de secret i mesures de seguretat.   

 
Setè.- Previ procediment de dissociació, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions 
amb finalitats estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes.  
 
Vuitè.-  Finalitzada la convocatòria de carrera professional del Consorci, la Diputació de 
Barcelona retornarà al responsable del fitxer la documentació original aportada pel Consorci 
i pels candidats. La Diputació es quedarà còpia de la documentació lliurada durant el 
període que correspongui davant possibles impugnacions administratives o judicials. 
Transcorregut aquest període aquesta còpia es destruirà.     
 
Novè.-  Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà al Consorci 
exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i     a la 
resta de normes concordants.   
 
Desè.- Sense perjudici del que es preveu a l’apartat novè, aquests Acords es preveuen de 
vigència indefinida.  
 
No s’entendran modificacions del règim previst en els presents Acords les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o el Consorci que encomana en 
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou Acord de col·laboració.  
 
Onzè.- El Consorci podrà deixar sense efecte l’Acord de col·laboració en matèria de gestió 
de la carrera professional del seu personal laboral.   
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La cessació de l’activitat requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos 
mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.  
 
En el cas que el Consorci no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això 
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió la carrera 
professional amb la simultaneïtat que requereix amb la pròpia carrera professional de la 
corporació, la Junta de Govern podrà denunciar els presents Acords.  
 
La denúncia dels Acords produiran efectes en el termini que s’estableixi, el qual no serà, 
però, inferior a dos mesos, comptats des de l’endemà de la seva notificació.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present acord, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 
Tercer.-  De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o 
funcions, no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent del Consorci del 
Patrimoni de Sitges respectivament l’adopció dels actes definitius o complementaris 
que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat material objecte de 
l’encàrrec.  
 
Quart.-  Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  
 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REHABILI TACIÓ DE LA CASA 
CONSISTORIAL” (11/X/76295) de l’Ajuntament de Santa  Maria de Palautordera.-  
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 Santa Maria de Palautordera s’han compromès a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat Rehabilitació de la Casa Consistorial. 
 

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

La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
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suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 

Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 

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

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/76295, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Santa Maria de Palautordera 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Rehabilitació de la Casa Consistorial 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 470.000  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 470.000  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/76295 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
núm. 149 (23/6/2010); assistit/da pel/per la secretari/a delegat/da, <nom i cognoms>, 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 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, representat per <òrgan de govern 
competent>, <nom i cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
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II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i la 
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat Rehabilitació de la Casa Consistorial. 

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

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

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

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

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera i la Diputació de Barcelona subscriuen 

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Rehabilitació de la Casa Consistorial 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

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

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

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

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

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

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 470.000  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

470.000  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 
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3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de 
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013. 
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6.2. Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 
econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
7. 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. 

 
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/concerta.  

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

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

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

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

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 71/162 
 

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

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

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

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

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

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

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

contractació de les administracions públiques. 
 

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

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

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  

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

 
Segon.- Aprovar una despesa de 470.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona i condicionar-la a l’aprovació de la corresponent modificació de crèdit i a 
l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 

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

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

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
GISA-Gestió d’infraestructures, S.A.U, en resolució  de l’expedient núm. 
2010/11005.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist l’escrit de GISA - Gestió D'infraestructures, S.A.u., de data 30/11/2010, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 01/12/2010, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres d’execució d'enllaç amb la C-15, a la carretera BV-
2155, al punt quilomètric 0+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal del 
Pla del Penedès; de construcció de nou accés, a la carretera BP-2126, al punt 
quilomètric 17+300, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí; 
d’execució de rotonda d'enllaç amb la C-15, a la carretera BV-2156, al punt quilomètric 
1+335, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de La Granada; i de construcció 
d'enllaç amb la C-15 i de construcció de pont sobre la C-15, a la carretera BV-2443, al 
punt quilomètric 0+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Olerdola 
(Exp. núm. 2010/11005). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/02/2011, 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 de construcció d'enllaç 
amb la C-15 i construcció de pont sobre la C-15 a la carretera BV-2443. 
 
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: 
 
• Per la construcció de la variant es complirà en tot moment el prescrit en el PG-3. 
• Al llarg de totes les obres, independentment del control de qualitat portat a terme 

per la Direcció de l’obra, es realitzarà paral·lelament les tasques de control de 
qualitat de les diferents unitats d’obra per part del laboratori d’assaigs de materials 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, el qual haurà de 
tenir accés en tot moment a l’obra. 

• En cap moment el pendent longitudinal de la traça pot ser inferior al 1%. 
• Tots els talussos de la nova traça no podran tenir un pendent superior a 3(H):2(V). 
• Tots els trams de la nova traça que es trobin en desmunt disposaran de cuneta 

revestida de 20 cm. formigó HM-20 d’amplada mínima 1,50 m, armada amb 
mallazo 15x15x6 mm. i pendent transversal inferior a 6(H):1(V). Els trams en 
terraplè hauran de disposar d’una cuneta de peu de terraplè d’amplada mínima 
1,50 m. i pendent longitudinal compresa entre el 2 i 6 %. 

• La secció del ferm ha de ser per una previsió de trànsit tipus T2, tenint que estar 
dimensionada la capa de ferm d’acord amb aquesta. 

• Tots els punts amb un desnivell superior a 3,00 m. han d’estar protegits d’acord 
amb la instrucció 321/95 “Sistemas de contención de vehiculos” del Ministerio de 
Fomento. 

• Tota la senyalització de la traça serà reflexiva nivell II-Alta Intensitat i de 
dimensions mínimes de 90 cm. de diàmetre o costat. 

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

• Cal donar continuïtat per als vianants al llarg de tot l’àmbit de l’obra disposant de 
les oportunes mesures de protecció respecte el trànsit i desnivells existents. 

• Les proteccions de l’estructura compliran les prescripcions per les contencions 
especificades en la normativa OC 321/95 i OC 28/2009. 

• La secció del pont haurà de preveure una vorera per a vianants a diferent nivell 
d’una amplada mínima de 1,25 m. 
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Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou 
accés a la carretera BP-2126. 
 

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

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

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

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

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

• Es limitarà la velocitat de la carretera BP-2126 a un màxim de 50 Km/h en la zona 
d’influència del nou accés. 

 

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’execució de rotonda 
d'enllaç amb la C-15 a la carretera BV-2156. 
 

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: 
 

• L’àmbit titularitat de la Diputació de Barcelona arribarà fins a la nova rotonda 
d’enllaç amb la C-15.  

 La calçada anular de la mateixa quedarà fora de l’àmbit de la seva titularitat. 
 

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’execució d'enllaç amb 
la C-15 a la carretera BV-2155. 
 

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: 
 

• L’àmbit titularitat de la Diputació de Barcelona finalitzarà abans de la intersecció 
amb l’eix E11-C1. 
Tot l’ample de l’accés al vial de l’eix E11-C1 des de la carretera BV-2155 restarà 
fora de l’àmbit de la Diputació de Barcelona.” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres 
d'amplada 
 

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 GISA - Gestió D'infraestructures, S.A.U., en relació amb l’expedient 
número 2010/11005. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a GISA - Gestió D'infraestructures, 
S.A.u., autorització d’obres d’execució d'enllaç amb la C-15, a la carretera BV-2155, al 
punt quilomètric 0+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal del Pla del 
Penedès; de construcció de nou accés, a la carretera BP-2126, al punt quilomètric 
17+300, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí; d’execució de 
rotonda d'enllaç amb la C-15, a la carretera BV-2156, al punt quilomètric 1+335, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de La Granada; i de construcció 
d'enllaç amb la C-15 i de construcció de pont sobre la C-15, a la carretera BV-2443, al 
punt quilomètric 0+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Olerdola 
(Exp. núm. 2010/11005), 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. 
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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; 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a GISA - Gestió D'infraestructures, S.A.u., amb 
domicili a efectes de notificacions XXXX, carrer XXX, XXX,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
GISA, en resolució de l’expedient núm. 2011/1847.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme 
i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de GISA, de data 14/02/2011que ha tingut entrada en el Registre general 
d’aquesta Diputació en data 16/02/2011, pel qual es sol·licita autorització d’obres de 
desdoblament de la C-25, a la carretera N-141g, del punt quilomètric 1+450 al 5+600, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra i, del punt 
quilomètric 5+600 al 8+175, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Rajadell, a la carretera BV-3012, al punt quilomètric 1+300, ambdós marges, tram no 
urbà, al terme municipal de Fonollosa (Exp. núm. 2011/1847). 
 

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 a la sol·licitud de les obres que comporta 
el desdoblament de la C-25 i que afecten a les carreteres de Diba. 
 

Atès el que disposen els articles 38, 39 i 100 del Reglament General de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement condicionat a que es compleixin les següents condicions: 
 

N-141g: 
-  Cal estudiar la modificació de la cota de la ctra. N-141g al seu pas pel llarg del mur 

117.8D on actualment queda deprimit respecte el tronc, avaluant la possibilitat 
d’anular el mur i deixar la carretera N-141g sensiblement al mateix nivell que el 
tronc. 

-  Es disposarà d’elements de protecció del talús del marge dret de la ctra. N-141g en 
front de la caiguda de pedres.  

-  També es justificarà la connexió molt propera a la nova rotonda del camí 117.9. 
-  En el tram de variant hi ha prevista la connexió de 4 obres de drenatge amb les de 

la futura ampliació de la C-25 (OD 117.3, OD117.4, OD117.6 i OD 117.7): és 
necessari assegurar que els drenatges previstos no afectin al bon funcionament del 
drenatge de la variant de la N-141g. 

-  Enllaç Castellar: La rotonda ha de disposar d’un radi exterior mínim de 20 m.  
 La reposició del camí 117.9 (eix 35) ha de separar-se d’ altres accessos ó 

interseccions mínim 50m segons Reglament de Carreteres vigent. 
-  No es considera adequada la definició d’accessos a la rotonda prevista en projecte 

pel que fa al camí 118.0, doncs no disposa de radis d’entroncament mínims 
necessaris. 
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-  PK 5+830 a PK 6+610: el camí 120.3 (plànol 3A full 6 de 22) que discorre per la part 
superior de la ctra. N-141g disposarà de proteccions en front de la caiguda de 
vehicles cap la ctra N-141g.  

-  En el PK 7+200 s’ha de preveure el desguàs de la canonada existent sota la C-25 
fins el marge contrari de la carretera de Diba. 

-  Al voltant del PK 7+370: a l’eix 19 (variant N-141g (III)), no es preveu la modificació 
de l’accés existent en el PK 0+820 de la nova traça que actualment creua la riera 
mitjançant un gual.  Cal preveure un nou pas per sota de la estructura i la seva 
connexió en el PK 0+900 de la variant de la carretera N-141g (III).  

-  En aquest mateix punt, es  perllongarà l’estrep costat Manresa de la estructura O.F. 
121.1 per tal de reduir el talús del nou terraplè cap a la variant de la carretera        
N-141g. 

-  L’entroncament del camí 122.0 amb la nova traça de la N-141g ha de disposar de 
dimensions suficients per realitzar els moviments en tots els sentits de circulació. A 
tal efecte, cal dotar-lo de radis de gir mínims de 10 m. 

 
BV-3012:  
-  En el PK 1+300 aproximadament, (plànol 3A full 10 de 22), ampliació del pas 

superior que suporta actualment la BV-3012 sobre la C-25. Es detallaran les 
característiques previstes de l’estructura en concret que suporta la carretera de 
Diba. 

 
Amb caràcter general: 
 
Condicionats Generals a aplicar a totes les zones dins de l’àmbit de protecció de la 
xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona: 
 
• Totes les rotondes tindran un radi  mínim exterior de la calçada de 20 m. 
• Tots els radis d’entroncament de les carreteres de la Diputació així com dels ramals 

d’entrada i sortida de la nova carretera tindran una longitud mínima de 20 m. 
• Totes les reposicions de camins i accessos compliran les distancies mínimes a 

altres accessos o cruïlles definides en el Reglament General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya (art. 118). Els camins on s’actua es pavimentaran una 
longitud de 20m des de l’embocadura amb la carretera de Diba.  

• Tots els talussos amb les carreteres gestionades per Diputació de Barcelona tindran 
un pendent igual o inferior a 3 (h):2 (V). En cas que siguin rocosos, no podran 
superar un pendent màxim 1(H):8(V) i, si és necessari, disposaran de malla 
metàl·lica de protecció i berma d’una amplada mínima de 2,00m. En cas contrari 
caldrà justificació de la impossibilitat de complir aquesta premissa. 

• En tot moment, el pendent longitudinal de la carretera serà superior  al 1%. Caldrà 
justificació expressa de l’incompliment d’aquesta condició. 

• Cal construir les estructures fora de la zona de domini púbic de les carreteres de 
Diba i variants. Caldrà justificació de la impossibilitat de complir aquest punt. En el 
cas que es tracti de prolongació d’estreps d’estructures existents, les 
fonamentacions no podran ocupar la franja situada entre la calçada  i el parament 
vertical de l’estrep (cuneta i berma). 

• Cal preveure en tots els àmbits d’actuació on existeixi cuneta la construcció d’una 
cuneta trepitjable revestida de formigó amb secció en “L”, d’amplada mínima 1,50 m 
i pendent 6(H):1(V). El paviment de la capa de rodament en els trams de carreteres 
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de la Diputació de Barcelona serà del tipus BBTM 11A BM-3c (F-10). Cal preveure 
la pavimentació un cop finalitzades les obres, en els trams on no s’hagi actuat, amb 
5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 amb àrid granític o be F-10 (no M-
10), al marge de la reparació dels possibles desperfectes dels elements funcionals 
de la carretera que es puguin ocasionar pel trànsit d’obra.  

• Tots els trams on quedi anul·lat el traçat actual de les carreteres gestionades per la 
Diputació de Barcelona, sobrants de vial, seran escarificats. 

• Tots els pous de les noves obres de fàbrica o les que són objecte de prolongació 
disposaran de reixa de protecció amb obertura màxima de forats de 7X7 cm. 

• Les obres compliran la Norma 8.3.IC d’execució d’obres. Es garantirà el trànsit de 
vehicles i la seva seguretat durant les obres: la calçada estarà en condicions de 
viabilitat segons la Norma 3.1-IC. 

• Els desperfectes a les carreteres de Diba generats directament per les obres en 
qüestió seran reparats per conte del peticionari del permís dintre del plaç de les 
mateixes. Si els desperfectes a  la carretera o als seus elements funcionals durant 
les obres, resulten perillosos pels usuaris de la carretera, es comunicarà la 
necessitat de la reparació a Cedinsa; si en el plaç de 48h no s’ha reparat, la 
Diputació ho arreglarà, sent reclamat el càrrec posteriorment a Cedinsa. 

• Les variacions del trànsit motivades per aquestes obres, seran comunicades amb 
un mínim de 48h a la Diputació de Barcelona. 

• Tota modificació de les obres projectades segons la documentació presentada, 
hauran de tenir l’aprovació de la Diputació de Barcelona a través dels seus tècnics 
encarregats de l’expedient d’aquest permís. 

• Una vegada acabades les obres que ocasionen  variacions en el domini públic de 
les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona, es proporcionaran els 
plànols As-built on es reflecteixin els nous dominis acordats per ambdues parts. 

 
Es complirà el Decret legislatiu 2/2009, de 25d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de carreteres, així com al Reglament General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, en tot allò que no s’oposi 
al Text refós abans esmentat.” 
 
Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
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Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 100.000 €, que es podrà 
alliberar transcorreguts la durada de l'obra des de la signatura de l’acta de finalització 
de les obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han 
produït danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat 
correcta i s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En 
conseqüència, dins del període de garantia, Gisa serà responsable dels perjudicis que 
es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o 
indirecta de les obres de desdoblament de la C-25, desdoblament de la C-25. 
 
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 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 per GISA, en relació amb l’expedient número 2011/1847. 
 
Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 100 € que preveu la 
part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de 
tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres de desdoblament de la 
C-25, a la carretera N-141g, del punt quilomètric 1+450 al 5+600, ambdós marges, 
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tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra i, del punt quilomètric 5+600 al 
8+175, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Rajadell, a la carretera 
BV-3012, al punt quilomètric 1+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
de Fonollosa (Exp. núm. 2011/1847), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec 
de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per 
import de 100.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a GISA, amb domicili a efectes de notificacions a 
XXXX, carrer XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
GISA- Gestió d’Infraestructures S.A.U., en resoluci ó de l’expedient núm. 
2011/1857.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., de data 14/02/2011que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 16/02/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de desdoblament de la C-25, a la carretera BV-3051, del 
punt quilomètric 0+300 al 0+400, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Pere Sallavinera; a la carretera N-141b, del punt quilomètric 22+160 al 24+568, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Aguilar de Segarra i , del punt 
quilomètric, 24+568 al 30+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Pere Sallavinera, (Exp. núm. 2011/1857). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/03/2011, 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 desdoblament de la 
C-25, tram Sant Pere Sallavinera- Aguilar de Segarra. 
 
Atès el que disposen els articles 38, 39 i 100  del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, i 
l’informe del projecte en qüestió, emès per tècnics d’aquesta Gerència, s’informa 
favorablement aquesta sol·licitud amb els següents condicionants: 
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Ctra. N-141b: 
- Pk. 27+180 a 27+370: La carretera actual te problemes de visibilitat a l’entrada al 

pas inferior al trobar-se els estreps molt propers a la carretera. Cal preveure uns 
estreps oberts o dotar d’un radi de curvatura generós per tal d’eliminar aquesta 
deficiència actual originada per la construcció de la primera fase de la ctra. C-25. 

- Pk.  24+650 a 25+080: D’acord amb el Reglament General de Carreteres, els murs 
s’haurien de situar fora de la zona de domini públic, retranquejant el mur o en el seu 
defecte desplaçant la carretera N-141b. 

- Pk. 24+170 a 24+490: Cal resoldre l’actual problema de desguàs existent sota 
l’estructura existent ( pk. 111+990) motivat per les aigües i terres que provenen del 
vial de servei de l’eix i de la pròpia calçada que colmata contínuament els 
desguassos existents. Igualment cal preveure algun sistema de contenció de les 
terres que poden lliscar del nou terraplè previst en aquest punt. 

- Cal preveure el condicionament del pk. 24+000 a 24+170 i del pk. 24+490 a 24+650 
amb una secció igual a la prevista a la resta de trams per tal e donar continuïtat al 
traçat. 
 

Ctra. N-141g: 
- Pk. 1+450 a 2+300: Cal preveure un sistema de retenció de pedres en la part 

superior del mur o preveure una berma transitable en la part superior del mateix 
donat la inestabilitat que presenta el massís rocós en aquest zona i que provoca 
constants caigudes de pedres. 
 

Amb caràcter general: 
 

Condicionats Generals a aplicar a totes les zones dins de l’àmbit de protecció de la 
xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona: 
 

• Totes les rotondes tindran un radi  mínim exterior de la calçada de 20 m. 
• Tots els radis d’entroncament de les carreteres de la Diputació així com dels ramals 

d’entrada i sortida de la nova carretera tindran una longitud mínima de 20 m. 
• Totes les reposicions de camins i accessos compliran les distancies mínimes a 

altres accessos o cruïlles definides en el Reglament General de Carreteres de la 
Generalitat de Catalunya (art. 118). Els camins on s’actua es pavimentaran una 
longitud de 20m des de l’embocadura amb la carretera de Diba.  

• Tots els talussos amb les carreteres gestionades per Diputació de Barcelona tindran 
un pendent igual o inferior a 3 (h):2 (V). En cas que siguin rocosos, no podran 
superar un pendent màxim 1(H):8(V) i, si és necessari, disposaran de malla 
metàl·lica de protecció i berma d’una amplada mínima de 2,00m. En cas contrari 
caldrà justificació de la impossibilitat de complir aquesta premissa. 

• En tot moment, el pendent longitudinal de la carretera serà superior  al 1%. Caldrà 
justificació expressa de l’incompliment d’aquesta condició. 

• Cal construir les estructures fora de la zona de domini púbic de les carreteres de 
Diba i variants. Caldrà justificació de la impossibilitat de complir aquest punt. En el 
cas que es tracti de prolongació d’estreps d’estructures existents, les 
fonamentacions no podran ocupar la franja situada entre la calçada  i el parament 
vertical de l’estrep (cuneta i berma). 

• Cal preveure en tots els àmbits d’actuació on existeixi cuneta la construcció d’una 
cuneta trepitjable revestida de formigó amb secció en “L”, d’amplada mínima 1,50 m 
i pendent 6(H):1(V). El paviment de la capa de rodament en els trams de carreteres 
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de la Diputació de Barcelona serà del tipus BBTM 11A BM-3c (F-10). Cal preveure 
la pavimentació un cop finalitzades les obres, en els trams on no s’hagi actuat, amb 
5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 amb àrid granític o be F-10 (no M-
10), al marge de la reparació dels possibles desperfectes dels elements funcionals 
de la carretera que es puguin ocasionar pel trànsit d’obra.  

• Tots els trams on quedi anul·lat el traçat actual de les carreteres gestionades per la 
Diputació de Barcelona, sobrants de vial, seran escarificats. 

• Tots els pous de les noves obres de fàbrica o les que són objecte de prolongació 
disposaran de reixa de protecció amb obertura màxima de forats de 7X7 cm. 

• Les obres compliran la Norma 8.3.IC d’execució d’obres. Es garantirà el trànsit de 
vehicles i la seva seguretat durant les obres: la calçada estarà en condicions de 
viabilitat segons la Norma 3.1-IC. 

• Els desperfectes a les carreteres de Diba generats directament per les obres en 
qüestió seran reparats per conte del peticionari del permís dintre del plaç de les 
mateixes. Si els desperfectes a  la carretera o als seus elements funcionals durant 
les obres, resulten perillosos pels usuaris de la carretera, es comunicarà la 
necessitat de la reparació a Cedinsa; si en el plaç de 48h no s’ha reparat, la 
Diputació ho arreglarà, sent reclamat el càrrec posteriorment a Cedinsa. 

• Les variacions del trànsit motivades per aquestes obres, seran comunicades amb 
un mínim de 48h a la Diputació de Barcelona. 

• Tota modificació de les obres projectades segons la documentació presentada, 
hauran de tenir l’aprovació de la Diputació de Barcelona a través dels seus tècnics 
encarregats de l’expedient d’aquest permís. 

• Una vegada acabades les obres que ocasionen  variacions en el domini públic de 
les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona, es proporcionaran els 
plànols As-built on es reflecteixin els nous dominis acordats per ambdues parts. 

 
Es complirà el Decret legislatiu 2/2009, de 25d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de carreteres, així com al Reglament General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel decret 293/2003, de 18 de novembre, en tot allò que no s’oposi 
al Text refós abans esmentat.” 
 
Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
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Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 100.000 €, que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, Gisa - Gestió D'infraestructures, S.A.u. serà responsable dels 
perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així 
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats 
directament o indirecta de les obres de desdoblament de la C-25, desdoblament de la 
C-25. 
 

Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 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 per Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., en relació amb l’expedient 
número 2011/1857. 
 
Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 100 € que preveu la 
part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets de 
tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres de desdoblament de la 
C-25, a la carretera BV-3051, del punt quilomètric 0+300 al 0+400, ambdós marges, 
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tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere Sallavinera; a la carretera N-141b, del 
punt quilomètric 22+160 al 24+568, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal 
d’Aguilar de Segarra i , del punt quilomètric, 24+568 al 30+000, ambdós marges, tram 
no urbà, al terme municipal de Sant Pere Sallavinera, (Exp. núm. 2011/1857), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i 
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per 
import de 100.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a Gisa - Gestió D'infraestructures, S.A.U., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Cedinsa 
Eix Transversal, en resolució de l’expedient núm. 2 011/2306.- 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 Cedinsa Eix Transversal, de data 28/02/2011que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 02/03/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’ampliació de la C-25, a la carretera C-154, del punt quilomètric 
3+300 al 6+240, marge dret, tram no urbà, als termes municipals de Vic i de Gurb 
(Exp. núm. 2011/2306). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud a les obres d’ampliació de 
la C-25 que afecten a les carreteres gestionades per Diputació de Barcelona: 
 
Atès el que disposen els articles 38, 39 i 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 condicions: 
 
Condicions exposades  a l’informe del projecte modificat Clau DC050686M1 C-25. PK 
169+100 al 178+400. Tram: Sant Bartomeu del Grau – Gurb 
• Al plànol 3.A (full 6 de 15) es representa el viaducte de Sant Bartomeu (O.F. 

173.1), dues piles del qual es projecten molt properes a la zona de servitud de la 
carretera C-154. La zona afectada es situa, aproximadament, al PK d’explotació 
6+300 de la carretera C-154. 
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• Al plànol 3.A (fulls 6, 7 i 8 de 15) es pot observar com l’actual C-25 es desdobla 
pel costat adjacent a la carretera C-154 aproximadament entre els PP.KK. 
d’explotació 5+060 i 6+300 de la carretera C-154. En aquesta tram es podrien 
utilitzar espais adjacents a la C-154 per a entrada i sortida de maquinària de 
l’obra. 

• Al plànol 3.A (full 9 de 15) l’accés existent en el PK 4+260 de la C-154 podria 
servir com a entrada i sortida de maquinària d’obra.  

• Al plànol 8.A (full 7 de 15) s’observa com dos nous cunetons de peu de terraplè 
aboquen l’aigua a una cuneta existent de la C-154, el qual té el seu punt d’inici al  
PK d’explotació 4+500. Degut a la nova plataforma de la C-25, la cuneta existent 
de la C-154 rebria una aportació addicional de cabal que s’hauria de quantificar 
per comprovar-ne la capacitat de desguàs. S’han de realitzar les obres 
necessàries per a garantir la capacitat e desguàs a la nostra carretera. 

• Al plànol 11.A (full 6 de 15) no es representen barreres per protegir la carretera C-
154 de les noves piles del viaducte de Sant Bartomeu. S’hauria d’estudiar la 
possibilitat de disposar de barreres de seguretat a partir de la consulta de la Orden 
Circular 28/2009 sobre criterios de aplicació de barreras de seguridad metálicas. 

 
Conclusions: 
 
S’informa favorablement aquest Projecte condicionat a: 
 
• Aportació gràfica de l’afectació de la OF173.1 a la carretera C-154, amb plànol de 

la ubicació de l’estructura respecte a la carretera, drenatge i en general estat final 
de la carretera C-154 després de l’actuació que contempla el projecte. Les piles 
tindran les contencions reglamentàries. 

• PK5+500: les aigües procedents dels nous talussos a construir s’han de canalitzar 
de manera que no causin problemes de desguàs a la C-154: es quantificarà per 
comprovar-ne la capacitat de desguàs.  

• Plànol 11 A(full 6 de 15) : Es disposaran de barreres de seguretat a partir de la 
consulta de la Orden Circular 28/2009 sobre criterios de aplicació de barreras de 
seguridad metálicas  

• Qualsevol actuació dins la zona d’influència de la C-154 serà de mutu acord amb 
els tècnics d’aquesta Gerència i les obres hauran de disposar de  l’autorització de 
Diputació de Barcelona segons la Llei de Carreteres vigent. 

 
A més se compliran les condicions exposades a continuació: 
 
• Cal construir les estructures fora de la zona de domini púbic de les carreteres de 

Diba i variants. Caldrà justificació de la impossibilitat de complir aquest punt 
• 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.  

• Les obres compliran la Norma 8.3.IC d’execució d’obres. Es garantirà el trànsit de 
vehicles i la seva seguretat durant les obres: la calçada estarà  sempre en 
condicions de viabilitat. 

• Els desperfectes a les carreteres de Diba generats indirectament per les obres en 
qüestió seran reparats per conte del peticionari del permís dintre del plaç de les 
mateixes. 
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• Una vegada acabades les obres que ocasionen  variacions en el domini públic de 
les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona, es proporcionaran els 
plànols As-built on es reflecteixin els nous dominis. 

• Les variacions del trànsit motivades per aquestes obres, seran comunicades amb 
un mínim de 48h a la Diputació de Barcelona. 

• Tota modificació de les obres projectades segons la documentació presentada, 
hauran de tenir l’aprovació de la Diputació de Barcelona a través dels seus tècnics 
encarregats de l’expedient d’aquest permís.” 

 
Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre: 
 
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin 
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la 
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la 
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn. 
 
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació 
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització. 
 
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en 
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic. 
 
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis 
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer, 
derivats directament o indirecta de les actuacions.” 
 
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les 
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 50.000 €, que es podrà 
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les 
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït 
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i 
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins 
del període de garantia, Cedinsa Eix Transversal serà responsable dels perjudicis que 
es puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la 
reparació dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o 
indirecta de les obres d’ampliació de la C-25. 
 
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia 
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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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 per Cedinsa Eix Transversal, en relació amb l’expedient número 2011/2306. 
 
Segon.-  Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 50.000 € que 
preveu la part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
drets de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres d’ampliació 
de la C-25, a la carretera C-154, del punt quilomètric 3+300 al 6+240, marge dret, tram 
no urbà, als termes municipals de Vic i de Gurb (Exp. núm. 2011/2306), que s’hauran 
de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons 
les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per 
import de 50.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret. 
 
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a Cedinsa Eix Transversal, amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXX, carrer XX, XX, amb indicació dels recursos procedents. 
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27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Mina Pública d’Aigües de Terrassa SA, resolució de l’expedient núm. 2011/2512.-  
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 Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., de data 01/03/2011, 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 condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
1201, al punt quilomètric 2+150, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
d’Abrera (Exp. núm. 2011/2512). 
 
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 condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposen l’article 101 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

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

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

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 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. 
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Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., en relació amb l’expedient 
número 2011/2512. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Mina Pública d’Aigües de Terrassa, 
S.A., autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-1201, 
al punt quilomètric 2+150, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Abrera 
(Expedient número 2011/2512), 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 Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX,  XX - Apartat de correus XX,  
amb indicació dels recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament d’Alpens, en resolució de l’expedient núm. 2011/2513.-  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 d'Alpens, de data 11/03/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 17/03/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BP-4654, del punt quilomètric 14+487 
al 14+690, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal d’Alpens (Exp. núm. 
2011/2513). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 28/03/2011, 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’obres d’urbanització. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
• Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada i es preveurà la reposició 

d’aquest en tots el tram que restin malmessos per les obres. La capa de rodadura 
serà una AC 16 surf 50/70 S. 

• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals. 

• Es mantindrà les característiques físiques de la calçada de la carretera, tan 
d’amplada com de pavimentació. 

• No es preveuran xarxes de serveis sota la calçada de la carretera BP-4654, 
només es podrà ralitazar els encreaument de serveis previstos, els paral·lelismes 
hauran d’anar sota les voreres. 

• La cuneta prevista 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. 

• Entre la vorada i la calçada de la carretera anirà rigola blanca de 30*30 *8 
centímetres. 

• No es permetrà més accessos a la carretera, en tot cas es podrà mantenir els 
actuals. 

• La senyalització que serà de 90 i alta intensitat tipus II. 
• Els passos de vianants s’hauran de preveure en punts on la distància de visibilitat 

des de els dos costats del mateixos sigui superior a la distància de parada 
establerta segons la instrucció de traçat de carreteres.El sol·licitant serà 
responsable del manteniment i conservació de tots els elements del pas de 
vianants, i tindrà la obligació de mantenir-les en bon estat en tot moment. Es 
disposarà de una franja de uns 5 m sense aparcar, abans de cada pas de 
vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants. El pas de vianants 
anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà una visibilitat superior a la distància de 
parada. No estarà prop de cap parada de bus. Estarà confeccionat amb pintura 
retroreflectant i antilliscant. Es col·locarà un senyal S-13 per cada pas de vianant i 
cada sentit. També una de prohibit aparcar. Els senyals de perill, es disposaran 
amb suficient antelació abans del mateix. 

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

• Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a 
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els 
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 
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• Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

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

• El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap 
element que pugui caure a la carretera. 

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

• Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera. 
• Es recolliran totes les aigües de l’actuació, per a evitar l’aportació a la carretera. 
• Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de clavegueram. En 

cas connexió directe a la riera, s’assegurarà de que no es puguin produir danys a 
propietats ni a la carretera. 

• Totes les actuacions s’hauran d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de setembre, 
de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament d’Alpens, en relació amb l’expedient número 2011/2513.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d’Alpens, autorització 
d’obres d’urbanització, a la carretera BP-4654, del punt quilomètric 14+487 al 14+690, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal d’Alpens (expedient número 
2011/2513) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament d’Alpens, amb domicili a efectes 
de notificacions a Alpens (08587), Plaça Major, 15, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Fonollosa, en resolució de l’expedi ent núm. 2011/2649.-  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 Fonollosa, de data 03/03/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/03/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-3008, del punt 
quilomètric 7+810 al 14+040, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Fonollosa (Exp. núm. 2011/2649). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/04/2011, 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 rètols 
informatius. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

• La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre mínim, els suports fora 
de la cuneta i en tot cas el senyal no disminuirà la visibilitat en els accessos. 

• Els senyals estaran normalitzats. 
• Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
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 l’Ajuntament de Fonollosa, en relació amb l’expedient número 
2011/2649.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Fonollosa, 
autorització d’instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-3008, del punt 
quilomètric 7+810 al 14+040, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Fonollosa (Exp. núm. 2011/2649) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
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condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Fonollosa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Fonollosa (08259), carrer Església, s/n., amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.    
J. C. R., en resolució de l’expedient núm. 2011/269 0.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de la Sra. J. C. R., de data 09/03/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 11/03/2011, pel qual es sol·licita autorització per 
plantació d’oliveres, a la carretera BV-2127, del punt quilomètric 6+760 al 6+820, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí (Exp. núm. 2011/2690). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 05/04/2011, 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 plantació d’oliveres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• No s’autoritzaran plantacions a la zona de domini, és a dir, en una franja de 3 

metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 
• Les plantacions que es realitzin en zona de servitud i afectació no perjudicaran la 

visibilitat de la carretera ni originaran cap tipus de perill pel trànsit. 
• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl 

afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència 
de les obres autoritzades. 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 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 per la Sra. J. C. R., en relació amb l’expedient número 2011/2690. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. J. C. R., autorització per 
plantació d’oliveres, a la carretera BV-2127, del punt quilomètric 6+760 al 6+820, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí (Expedient número 
2011/2690), 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 la Sra. J. C. R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, Av. XX, XX, XXXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. M. Y. J., en resolució de l’expedient núm. 2011 /2855.- 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. M. Y. J., de data 03/03/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 15/03/2011, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera C-154, del punt quilomètric 9+500 al 11+500, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (Exp. núm. 
2011/2855). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/03/2011, 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. 

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 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. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. M. Y. J., en relació amb l’expedient número 2011/2855. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. M. Y. J., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera C-154, del punt quilomètric 9+500 al 11+500, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Sant Bartomeu del Grau (Exp. núm. 2011/2855), 
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 al Sr. M. Y. J., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei 
Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm.  2011/2914.- 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 Servei Català de Trànsit, de data 08/03/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 15/03/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-1248, del punt 
quilomètric 3+070 al 5+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Sabadell (Exp. núm. 2011/2914). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 05/04/2011, 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. 
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Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

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

fora de la cuneta. 
• Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
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 pel Servei Català de Trànsit, en relació amb l’expedient número 2011/2914.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Servei Català de Trànsit, autorització 
d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-1248, del punt quilomètric 
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3+070 al 5+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sabadell 
(expedient número 2011/2914) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a Servei Català de Trànsit, amb domicili a efectes 
de notificacions a Barcelona (08015), Plaça Espanya, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Terrassa, en resolució de l’expedie nt núm. 2011/3054.-  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 Terrassa, de data 21/03/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 22/03/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de creació de dos guals peatonals, a la carretera BP-1503, al punt 
quilomètric 24+540, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de 
Terrassa (Exp. núm. 2011/3054). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 05/04/2011, 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 creació de dos guals 
peatonals. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
• Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

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

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

• No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
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instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 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 l’Ajuntament de Terrassa, en relació amb l’expedient número 
2011/3054.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Terrassa, autorització 
d’obres de creació de dos guals peatonals, a la carretera BP-1503, al punt quilomètric 
24+540, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Terrassa 
(expedient número 2011/3054) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Terrassa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Terrassa (08221), carrer Pantà, 30, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposar denegar una autorització  d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en resolució d e l’expedient núm. 
2010/11064.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist l’escrit de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, de data 29/11/2010, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació, en data 10/12/2010, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-5001, 
punt quilomètric 19+556, marge dret, i punt quilomètric 22+700, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal Vilanova del Vallès (Expedient núm. 2010/11064). 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 26/03/2011, ha estat emès pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent: 
 
“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 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 
• Aquests rètols no són cap senyal de trànsit ni estant normalitzats.” 

 
Atès el que preveu l’article 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya:  
 
“Article 93  
93.1   Els rètols informatius són aquells que tenen per finalitat informar d'un servei o 

indret de possible utilitat per a les persones usuàries de la via. 
93.2   Són rètols informatius: 

a)  Els senyals de servei. 
b)  Els que assenyalin indrets, centres o activitats d'atracció o interès turístic o 

cultural. 
c)  Els que siguin exigits per la normativa internacional. 
 

Article 96  
96.1   La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels 

rètols informatius s'han d'ajustar als criteris establerts per la Generalitat de 
Catalunya, d'acord amb el que estableix la normativa general aplicable en la 
matèria. 

96.2   Els textos dels rètols informatius han de ser almenys en català. En tot cas la 
toponímia hi ha de figurar en català o en aranès, d'acord amb la normativa de 
la Generalitat de Catalunya.” 

 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els 
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta 
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vilanova del 
Vallès, en relació amb l'expedient número 2010/11064 que es transcriu en la part 
expositiva del present Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres d’instal·lació de rètol 
informatiu, a la carretera BV-5001, punt quilomètric 19+556, marge dret, i punt 
quilomètric 22+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal Vilanova del 
Vallès (Expedient núm. 2010/11064). 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb 
domicili a Vilanova del Vallès (08410), Pl. de l'Ajuntament, n. 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
ÀREA D’ESPORTS  
 

Gerència de Serveis d’Esports  
 

35.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb 
l’Ajuntament d’Igualada per a l’actuació “Projecte de substitució de la gespa 
artificial del camp de futbol del Parc del Xipreret ”, per un import de dos-cents mil 
(200.000) € en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Esports, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

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

En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
“Projecte de substitució de la gespa artificial del camp de futbol del Parc del Xipreret”. 
 

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

La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
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Vist el punt 5.1 k) en concordança amb el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, 
sobre delegació de competències i atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010 de data 16 de juny 
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic (Codi 11/X/71203), d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC PER A L’ACTUACIÓ “PROJECTE DE SUB STITUCIÓ DE LA 
GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL DEL PARC DEL XI PRERET” 
AJUNTAMENT D’IGUALADA. PLA DE CONCERTACIÓ XBMQ. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. President, Antoni Fogué i 
Moya, i facultat d’acord amb la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
núm. 149, de 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Rosa M. Artiaga 
Gil, en virtut de les facultats conferides en el Decret de la Presidència de la Corporació de 
data 22 de març de 2010 de delegació de funcions (BOPB núm. 77, de 31 de març de 
2010). 
 
AJUNTAMENT D’IGUALADA, representat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, Jordi Aymamí i Roca, 
assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Sebastià Membrado García. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat “Projecte 
de substitució de la gespa artificial del camp de futbol del Parc del Xipreret”. 

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

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per Acord de Junta de 
Govern de data xx de xxxx de 2011. 

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

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

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

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Projecte de substitució de la gespa artificial del camp de 
futbol del Parc del Xipreret 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

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

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

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

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 

entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  
 

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Econòmic             200.000 € 2.011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

           200.000 €  

 
� Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

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

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

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 

altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 

justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 

d’obres. 
- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 

inclòs l’IVA deduïble. 
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 

parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
 

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

 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

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

justificacions per part de l’ens beneficiari., mitjançant les següents modalitats: 
- Abonament de la totalitat de l’aportació, un cop justificades despeses d’execució 

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

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

En ambdós casos, un cop finalitzada l’obra de forma completa, l’ens local beneficiari 
farà arribar a l’Àrea d’Esports, en el termini màxim de dos anys comptadors a partir 
del cobrament de la totalitat de l’aportació de la Diputació de Barcelona, l’acta de 
recepció i el corresponent projecte de gestió. 
 

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

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

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

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

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 
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7. Identificació de la font de finançament 
7.1  L’ens local es compromet a aplicar les previsions de les instruccions de senyalització 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
11.1. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

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

 
11.2. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 

qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

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

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 
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13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 
següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

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

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

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

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

 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents mil (200.000) €, condicionada a 
l’aprovació de la modificació de crèdit corresponent, amb càrrec a l’aplicació G/41100-
342A0-76260 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona vigent 
per a l’exercici 2011. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles per a l’a ctuació “Projecte de 
condicionament del camp de futbol”, per un import d e cent setanta-cinc mil 
(175.000) € en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Esports, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
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En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Pere de Riudebitlles s’han compromès a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat “Projecte de condicionament del camp de futbol”. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el punt 5.1 k) en concordança amb el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, 
sobre delegació de competències i atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010 de data 16 de juny 
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic (Codi 11/X/76205), d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

"CONVENI ESPECÍFIC PER A L’ACTUACIÓ “PROJECTE DE CON DICIONAMENT DEL 
CAMP DE FUTBOL” AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBIT LLES. PLA DE 
CONCERTACIÓ XBMQ. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. President, Antoni Fogué i 
Moya, i facultat d’acord amb la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
núm. 149, de 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Rosa M. Artiaga 
Gil, en virtut de les facultats conferides en el Decret de la Presidència de la Corporació de 
data 22 de març de 2010 de delegació de funcions (BOPB núm. 77, de 31 de març de 
2010). 
 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES, representat per l’Il·lm. Sr. Alcalde, 
Sixto Moreno i Pascual, assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Manuel Hidalgo La Rosa. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
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II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i la 
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat “Projecte de condicionament del camp de futbol”. 

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

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per Acord de Junta de 
Govern de data xx de xxxx de 2011. 

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

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

PACTES 
 

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

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Projecte de condicionament del camp de futbol 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

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

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

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

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 

entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Econòmic             175.000 € 2.011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

            175.000 €  

 
� Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 
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3. Vigència del conveni 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 

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

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

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

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 

altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 

justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 

d’obres. 
- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 

inclòs l’IVA deduïble. 
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 

parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
 

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

 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

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

justificacions per part de l’ens beneficiari, mitjançant les següents modalitats: 
- Abonament de la totalitat de l’aportació, un cop justificades despeses d’execució 

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

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

En ambdós casos, un cop finalitzada l’obra de forma completa, l’ens local beneficiari 
farà arribar a l’Àrea d’Esports, en el termini màxim de dos anys comptadors a partir 
del cobrament de la totalitat de l’aportació de la Diputació de Barcelona, l’acta de 
recepció i el corresponent projecte de gestió. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
11.1.  La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

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

 
11.2.  Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
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12. Formes d’extinció 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

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

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

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

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

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

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

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

contractació de les administracions públiques. 
 

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

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

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de cent setanta-cinc mil (175.000) €, condicionada a 
l’aprovació de la modificació de crèdit corresponent, amb càrrec a l’aplicació G/41100-
342A0-76260 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació de Barcelona vigent 
per a l’exercici 2011. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
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37.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni amb 
l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera per  a l’actuació “Reparació 
estructura i vestidors de pavelló”, per un import d e dos-cents cinquanta-cinc mil 
(255.000) € en el marc del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Esports, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Esteve de Palautordera s’han compromès a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat “Reparació estructura i vestidors de pavelló”. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el punt 5.1 k) en concordança amb el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, 
sobre delegació de competències i atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010 de data 16 de juny 
de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic (Codi 11/X/71271), d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC PER A L’ACTUACIÓ “REPARACIÓ ESTRU CTURA I VESTIDORS 
DE PAVELLÓ” AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDE RA. PLA DE 
CONCERTACIÓ XBMQ. 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. President, Antoni Fogué i 
Moya, i facultat d’acord amb la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’Òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
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núm. 149, de 23 de juny de 2010; assistit per la secretària delegada, Sra. Rosa M. Artiaga 
Gil, en virtut de les facultats conferides en el Decret de la Presidència de la Corporació de 
data 22 de març de 2010 de delegació de funcions (BOPB núm. 77, de 31 de març de 
2010). 
 
AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA, representat per l’Il·lm. Sr. 
Alcalde, Salvador Cañellas Baró, assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Josep M. 
Campdepadrós Castaño. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera i la 

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat “Reparació estructura i vestidors de pavelló”. 

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

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per Acord de Junta de 
Govern de data xx de xxxx de 2011. 

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

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

PACTES 
 

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

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Reparació estructura i vestidors de pavelló 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació Infraestructures i equipaments 

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

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

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

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals. 
- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 

entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  
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2. Obligacions de les parts 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Econòmic             255.000 € 2.011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

           255.000 €  

 
� Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

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

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

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 

altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 

justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 

d’obres. 
- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 

inclòs l’IVA deduïble. 
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 

parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
 

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

 
4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

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

justificacions per part de l’ens beneficiari., mitjançant les següents modalitats: 
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- Abonament de la totalitat de l’aportació, un cop justificades despeses d’execució 
d’obra per un import igual o superior a l’aportació de la Diputació de Barcelona 
(Fitxa XG-0103). 
- De forma fraccionada: s’abonarà l’import de les despeses d’execució justificades 

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

En ambdós casos, un cop finalitzada l’obra de forma completa, l’ens local beneficiari 
farà arribar a l’Àrea d’Esports, en el termini màxim de dos anys comptadors a partir 
del cobrament de la totalitat de l’aportació de la Diputació de Barcelona, l’acta de 
recepció i el corresponent projecte de gestió. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
10. Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
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11. Incompliment 
L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 

 
11.1.  La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

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

 
11.2.  Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

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

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

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

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

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

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

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

contractació de les administracions públiques. 
 
14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.”  
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Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents cinquanta-cinc mil (255.000) €, 
condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit corresponent, amb càrrec a 
l’aplicació G/41100-342A0-76260 del pressupost ordinari de despeses de la Diputació 
de Barcelona vigent per a l’exercici 2011. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.-  Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  

 
38.- Dictamen que proposa aprovar la convocatòria d e la setena edició del 
“Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela” corresponent a l’any 2011 i aprovar les 
bases que regiran aquesta convocatòria i la dotació  econòmica.-  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 que l’any 2000, l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona va aprovar 
la institució del “Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela”, per una recerca aplicada a la 
intervenció social directament relacionada amb la dimensió comunitària. 
 
Vist que l’Àrea de Benestar Social vol convocar per a l’any 2011 la setena edició del 
“Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela” per premiar i reconèixer projectes d’intervenció 
social i recerca en l’àmbit de l’acció comunitària. 
 
Vist que l’esmentada convocatòria serà d’àmbit estatal. 
 
Vistes les bases adjuntes, que es proposen per a regular la convocatòria de la setena 
edició del “Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela”. 
 
Vist que hi haurà un  premi al millor projecte d’intervenció amb una dotació de 4.000 €, 
i dos ajuts als millors projectes de recerca, pendents de realitzar-se, amb una dotació 
de 5.000 € cada un. 
 
Atès el punt 2.1.6 de la Refosa, 1/2010, sobre el règim de delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, núm. 149 de 23.6.2010). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar la convocatòria de la setena edició del “Premi Josep Ma Rueda i 
Palenzuela” corresponent a l’any 2011 (codi convocatòria núm. 03133/11). 
 
Segon.- Aprovar les bases que regiran convocatòria de la setena edició del “Premi 
Josep Ma Rueda i Palenzuela”, el text íntegre de les quals es: 
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“ BASES 
 

7ena edició del Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela 
Diputació de Barcelona  -  Àrea de Benestar Social 

“La dimensió comunitària en els serveis socials bàs ics” 
 
La Diputació de Barcelona convoca la setena edició del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela, 
de caràcter biennal i àmbit estatal, per a premiar i reconèixer projectes d’intervenció social i 
de recerca en l’àmbit de l’acció comunitària. 
 
La convocatòria d’aquest premi vol significar un record a Josep M. Rueda com a persona 
solidària i preocupada per les desigualtats socials, i un reconeixement a la seva tasca com a 
professional en els àmbits de la docència, la investigació social i el treball comunitari. 
 
El Premi té per objecte impulsar projectes i actuacions que fomentin processos participatius, 
enforteixin el teixit social, i augmentin la capacitat organitzativa de la comunitat. És 
considerat una plataforma per fer visibles aquelles intervencions locals, que potencien 
vincles entre els actors socials i la comunitat; i així estendre les pràctiques del treball 
comunitari des dels serveis socials. 
 
La convocatòria d’enguany presenta novetats en l’àmbit de la recerca, ja que obre una nova 
via, en format d’Ajuts, per a estudis que estan pendents de desenvolupar-se.  
 
Els Ajuts Josep Maria Rueda volen impulsar la innovació, la reflexió i l’avaluació entorn el 
desenvolupament comunitari; així com donar a conèixer i impulsar la investigació com a 
base teòrica i metodològica de les intervencions comunitàries impulsades des dels serveis 
socials municipals. 
 
1. OBJECTE 
 
1.1. L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona fa una convocatòria oberta a 
persones físiques i jurídiques, individualment o en equips de treball, que presentin un 
projecte d’intervenció social comunitària en desenvolupament;  o bé  un projecte de recerca 
pendent de desenvolupar-se, per a la millora, avaluació o innovació del treball social 
comunitari en el marc de l’organització dels serveis socials municipals. 
 
1.2. S’atorgarà un premi al millor projecte d’intervenció amb una dotació de 4.000 €, i dos 
ajuts als millors projectes de recerca, pendents de realitzar-se, amb una dotació de 5.000 € 
cada un.  
 
2. REQUISITS 
 
2.1. Només podrà presentar-se un sol treball per persona física o jurídica, i per una sola 
modalitat d’aquesta convocatòria. 
 
2.2. Per als projectes d’intervenció caldrà que els treballs presentats no hagin estat premiats 
ni publicats amb anterioritat; i per als de recerca, que no estiguin becats per altres 
institucions. 
 
2.3. El personal de la Diputació de Barcelona resta exclòs de participar en aquesta 
convocatòria. 
 
2.4 Els membres que integren el Jurat actuaran de conformitat amb els principis 
d'imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi ni a 
través d'entitats o particulars, puguin intervenir en l'elaboració dels projectes que es 
presentin. 
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En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà a les persones jurídiques en què 
aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació 
legal ostentin una participació  en el seu capital superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
3. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LIC ITUDS 
 
3.1. El termini per a la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis i Ajuts és de 60 
dies naturals a partir de la publicació d’aquesta convocatòria al BOPB. 
 
3.2. Les candidatures es presentaran, mitjançant un model específic de sol·licitud (Annex 1), 
de dilluns a divendres de 9 a 14 h, a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona 
següents: Edifici del Rellotge, c. Comte d’Urgell 187 08036 Barcelona; Recinte Llars 
Mundet, Edifici Serradell, Pg. de la Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona; Edifici Londres, c. 
Londres, 55 08036 Barcelona, i de dilluns a  dissabte, de 9 a 14 h a Can Serra, Rbla. 
Catalunya, 126, 08008 Barcelona. 
 
3.3. Cas que la candidatura es presenti per correu certificat, en el model de sol·licitud haurà 
de constar el segell de correus amb la data d’enviament. 
 
3.4. Les persones que es presentin hauran de lliurar: 

• Model de sol·licitud específic. (Annex 1). 
• I en un sobre tancat: 

o Model de document específic on es facin constar el nom de tots els autors/es i/o 
la institució a la que pertanyen. (Annex 2). 

o Cas de persona física, currículum vitae del candidat/a, d’una extensió màxima de 
3 pàgines. 

o Document de presentació de les entitat i/o grups de recerca, si és el cas, d’una 
extensió màxima de 3 pàgines. 

o Dues còpies del projecte en paper, redactat en català o castellà, preferentment 
en un document word, tipus de lletra Arial 11, a un espai i en format DIN-A4. A 
més, caldrà necessàriament, una còpia en format digital. L’extensió serà de 
màxim 25 fulls per als projectes d’intervenció i de 15 fulls per als projectes de 
recerca, incloent-hi obligatòriament en tots dos casos un resum/abstract 
d’aproximadament 10 línies. 

o Fotocòpia del DNI o passaport, o NIF en cas de persones jurídiques. 
 

3.5. Els formularis de sol·licitud estaran disponibles a la pagina web de la Diputació de 
Barcelona, com a annexes a aquesta convocatòria.  
 
4. AVALUACIÓ I RESOLUCIÓ 
 
4.1. La Comissió Tècnica del Premi, formada per la Cap de l’Oficina de Suport Tècnic als  
Serveis Socials i tres tècnics/ques de l’Oficina, analitzarà les sol·licituds presentades i 
elevarà una proposta als membres del Jurat d’aquelles que compleixin els requisits i qualitat 
suficient per accedir a la present convocatòria.  
 
4.2. El Jurat actuarà de forma col·legiada en l’adopció de les seves decisions per majoria de 
vots, i proposarà l’adjudicació del Premi i els Ajuts en funció dels elements de valoració 
contemplats en el punt 4.6 i 4.7. La seva decisió serà inapel·lable. 
 
4.3. En cas d’empat, es procedirà a una segona votació. Si persisteix l’empat, decidirà el vot 
de qualitat de la Presidenta. 
 
4.4. El Jurat estarà format per membres d’Universitats catalanes, persones expertes, 
Col·legis Professionals, Ajuntaments de la Província de Barcelona, Generalitat de Catalunya 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 120/162 
 

i entitats socials rellevants en el món de l’acció social comunitària, i presidit per la 
Coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. La composició 
nominativa d'aquest jurat s'aprovarà per l'òrgan competent abans que finalitzi el termini per a 
la presentació de les candidatures. 
 
El jurat comptarà amb la Secretària Delegada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació 
de Barcelona que exercirà les funcions de secretaria al llarg de tot el procès. 
 
4.5. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents bases i 
supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 
4.6. Els elements generals de valoració que es tindran en compte per als projectes 
d’intervenció seran el següents:  
- dimensió comunitària: participació i empoderament de la ciutadana, participació dels 

agents socials del territori, creació de nous recursos i respostes per al benestar social 
des de i amb la col·lectivitat. 
- qualitat del projecte: ben estructurat, amb marc teòric, objectius, metodologia, avaluació. 
- Caràcter transversal: els agents implicats provinguin de diferents àmbits i sectors (serveis 

socials, salut, educació, ocupació,...). 
- Complementarietat amb altres iniciatives del territori. 

 
4.7. Els elements de valoració per als projectes de recerca que es tindran en compte seran 
el següents:  
- Dimensió comunitària: millora, avaluació i innovació en torn el desenvolupament 

comunitari en el marc dels serveis socials municipals. 
- Qualitat cientificotècnica i rigor metodològic del projecte de recerca, argumentació dels 

objectius, del pla de treball, viabilitat del treball en el temps previst, adequació del 
cronograma, etc. 

 
4.8. El Premi i els Ajuts podran ser declarats deserts a criteri dels membres del Jurat. En 
aquest cas es podrà traspassar la dotació econòmica cap a projectes de l’altra modalitat que 
es considerin meritoris. 
 
4.9. El veredicte del Jurat es farà públic en el decurs d’un acte públic que serà comunicat a 
tots els participants. 
 
5. PAGAMENT I SEGUIMENT 
 
5.1. El Premi al projecte d’intervenció serà lliurat a les persones físiques o jurídiques a partir 
de l‘acte públic de presentació del veredicte del Jurat. 
 
5.2. Els Ajuts als projectes de recerca es lliuraran en tres pagaments. Un pagament inicial 
del 15%, un cop rebuda notificació d’acceptació de l’ajut; el 35% es pagarà un cop presentat 
i acceptat un informe d’evolució de la recerca; i el 50% restant es pagarà al final, en 
concloure i presentar el projecte de recerca definitiu, dins dels terminis que s’estableixen al 
punt següent. 
 
5.3. Per als projectes de recerca el lliurament de l’informe d’evolució de la recerca no podrà 
excedir de 12 mesos a partir de la data de notificació de l’ajut. El lliurament del projecte de 
recerca final no podrà excedir de 24 mesos a partir de la data de notificació de l’ajut.  
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5.4.Tant el segon com el darrer pagament, per als projectes de recerca, restaran 
condicionats a l’acceptació de l’informe d’evolució i del projecte final, respectivament, per 
part de la Comissió Tècnica, pel que fa als elements de valoració esmentats en el punt 4.7. 
 
Abans del pagament (premi i ajuts) el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-
se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
5.5. La Diputació de Barcelona farà seguiment del projecte d’intervenció guanyador durant 
dos anys després del lliurament del Premi. 
 
5.6. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual, aprovat 
per Reial Decret Legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la recerca i intervenció 
pertany a l’autor, si bé aquest 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 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 premi. 
 
5.7 L’Organització es reserva el dret a difondre les dades de les persones que hagin rebut 
Premi o Ajut. 
 
6. OBLIGACIONS 
 
6.1. Cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits hauran de 
fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea de Benestar Social de la Diputació 
de Barcelona i fer referència al Premi Josep M. Rueda i Palenzuela. 
 
6.2. L’Àrea de Benestar Social podrà demanar a la persona/es premiades i les que hagin 
rebut ajut que facin una exposició pública de l’estudi o projecte. 
 
6.3. Les persones escollides en la modalitat de recerca hauran de signar i retornar un 
document d’acceptació que serà facilitat per l’Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials 
(Àrea de Benestar Social) conjuntament amb la notificació de concessió. La no acceptació 
de l’ajut dins el termini de vint dies a comptar des de la data de la seva notificació, 
comportarà la seva revocació. 
 
6.4. Per als projectes de recerca, l’estudi o treball final haurà de presentar-se dins els 
terminis establerts i en els formats anteriorment indicats. Les persones que seleccionades 
per a rebre l’ajut hauran de presentar informació sobre el desenvolupament de l’estudi quan 
la Diputació estimi oportuna. Com a mínim, caldrà presentar un informe de seguiment de la 
recerca en la meitat del període de desenvolupament. 
 
6.5. Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut ajut en la modalitat de recerca 
hauran de comunicar i justificar per escrit qualsevol modificació que afecti el 
desenvolupament del projecte. Les modificacions requeriran la prèvia aprovació expressa 
per part de l’Àrea de Benestar Social, per tal de mantenir l’ajut. 
 
6.6. L’incompliment per part de les persones participants de qualsevol dels punts que es 
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació de les 
seves obligacions.”  

 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria. 
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Quart.- Aprovar la dotació econòmica de l’esmentat premi: hi haurà un premi al millor 
projecte d’intervenció amb una dotació de 4.000 € i dos ajuts als millors projectes de 
recerca, pendents de realitzar-se, amb una dotació de 5.000 € cada un, total catorze 
mil  (14.000) €. 
 
Cinquè.- Autoritzar l’esmentada despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/61104/231A2/48100  del vigent pressupost, condicionat a l’aprovació de la 
corresponent modificació de crèdit. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar la reedició del P rograma complementari 
d’urgència social per a l’any 2011, en el marc de l ’Àmbit de suport als serveis i 
les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelo na Municipis de Qualitat 2008-
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: 
 

La crisi econòmica per la que travessa el nostre país està afectant de manera important 
les economies locals en general, i les dels 311 ajuntaments de la nostra província en 
particular, tant pel que fa als seus comptes com a les dades d’activitat i de mercat de 
treball. 
 

Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona impulsa un seguit de mesures 
orientades a donar suport als ens locals en tots els àmbits d'actuació que es deriven de 
l'impacte de la crisi econòmica i en proporcionar models i metodologies d'intervenció als 
gestors/es públics municipals.  
 

Una de les mesures previstes es basa en el suport als Serveis socials bàsics en la 
gestió de prestacions d'urgència social per donar cobertura a necessitats greus i que 
afecten a les condicions de vida dels ciutadans i de les ciutadanes, partint del fet que els 
serveis socials bàsics dels ajuntaments estan rebent la primera demanda de suport per 
part de la ciutadania, que busca en els poders públics l’emparament a la seva situació. 
Per tant, ha crescut el nombre de persones usuàries de serveis socials, la urgència de 
les necessitats i les llistes d’espera, que superen ja els dos mesos. Es detecta un nou 
perfil d’usuari/ària de serveis socials: unitats familiars amb tots els membres actius a 
l’atur, amb prestacions i subsidis molt per sota dels seus ingressos anteriors i amb una 
forta càrrega de despesa centrada principalment a l’habitatge habitual. Aquesta situació 
fa necessari reforçar molt especialment el suport a les famílies i fer-ho des d’una 
perspectiva normalitzadora, i no estigmatitzant; des d’una vessant de dret i no 
assistencialista. Coincidint aquests fets en un moment en què els serveis socials són un 
dret universal i estan obligats a realitzar prestacions d’urgència social.  
 

A través del reforç de les prestacions socials de caràcter econòmic els serveis socials 
bàsics poden donar una millor resposta a les actuals situacions derivades de la crisi 
econòmica i que impedeixen fer front a la manutenció, a les despeses essencials per al 
manteniment propi o per al manteniment de les persones que integren la unitat familiar o 
de convivència. 
 

Per això, l’Àrea de Benestar Social gestiona un programa de suport als ajuntaments per 
ajuts d’urgència social a les famílies, en consonància amb els preceptes que marca la 
llei 13/2006 que atorga competències als ens locals per a les prestacions econòmiques 
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d’urgència social i d’acord amb la voluntat de contribuir a pal·liar els efectes de la crisi 
econòmica en les famílies.  
 

Per a l’execució dels ajuts previstos, la Diputació de Barcelona dota als ajuntaments  de 
la guia de prestacions econòmiques de caràcter social com a instrument orientador per 
a la concessió de prestacions econòmiques de caràcter social que asseguri un sistema i 
procediment equitatiu i adequat a les necessitats socials. La guia es pot consultar a la 
pàgina web de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona a l’adreça 
http://www.diba.cat/benestar. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el dia 20 de desembre de 2007 va aprovar 
el Protocol general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011 (Butlletí Oficial de la Província núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que 
estableix pautes d’orientació política local en les qüestions d’interès comú i la 
metodologia per al desenvolupament de la col·laboració entre aquesta corporació i els 
municipis i altres entitats locals del seu territori. 
 
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 
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 als serveis i les activitats, creat per la clàusula 7a de l’esmentat 
Protocol, inclou els recursos i els instruments per al desenvolupament concertat de 
polítiques públiques locals referides a la prestació i realització de serveis i activitats 
locals, a través, entre altres, de suport econòmic via transferències corrents. Al mateix 
temps, 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. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de data 30 d’abril de 2009 i sessió de 
data 29 d’abril de 2010 va aprovar el programa complementari d’urgència social en el 
marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa  
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
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, (BOPB núm. 13, de 15-01-09). 
 

Atesos els motius exposats més amunt i, per tal de fer front amb immediatesa a les 
necessitats dels ajuntaments, procedeix aprovar el Programa complementari 
d’urgència social en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i les activitats, així com el 
règim de concertació d’aquests ajuts per a l’any 2011, que reculli les especificitats de 
gestió per donar resposta a la naturalesa de les actuacions implicades. 
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Vista la Refosa número 1/2010 (BOPB núm. 149, de 23/06/2010) epígraf 5.1.d) 
 

En conseqüència, la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació 
proposa s’elevi a la Junta de Govern,  l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la reedició del Programa complementari d’urgència social per a l’any 
2011, en el marc de l’Àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Segon.- Aprovar el Règim de concertació del Programa complementari d’urgència 
social per a l’any 2011, que es reprodueix al final de la part dispositiva del present 
dictamen, i disposar que aquest règim esdevé la normativa específica aplicable pel 
que fa a l’atorgament i execució dels ajuts que es derivin d’aquest programa 
complementari. 
 
Tercer.-  Aprovar la proposta de distribució dels ajuts d’acord l’aplicació de les ràtios 
establertes en l’article 6 de la regulació d’aquest programa complementari (ANNEX 1).  
  
Quart.-  Aplicar a aquests ajuts una quantia màxima total de dos milions vint-i-cinc mil 
cent setanta-sis euros amb quaranta cèntims (2.025.176,40) € que aniran a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 61101/231A0/462.52 del pressupost de despeses 2011 de 
l’Àrea de Benestar Social. 
 

Aplicació pressupostària 61101/231A0/462.52 Quantia màxima 2.025.176,40 € 

 
Cinquè.- Condicionar l’aprovació d’aquests ajuts a l’existència del crèdit hàbil i 
suficient en l’aplicació pressupostària esmentada. 
 
Sisè.- Aprovar la modificació dels següents models: el model normalitzat codi YC-0102 
d’acceptació dels ajuts corresponents al Programa complementari d’urgència social 
(ANNEX 2), així com el model normalitzat de justificació de despeses codi YC-0103 
(ANNEX 3). 
 
Setè.- Comunicar individualitzadament el contingut d’aquest Dictamen juntament amb 
la proposta d’ajut que li correspon a cadascun dels ens locals beneficiaris de la 
província de Barcelona, amb indicació de la necessitat que en el termini màxim d’un 
mes des de la data de notificació procedeixin a acceptar expressament l’ajut que els 
correspongui a través del model normalitzat, amb indicació que transcorregut aquest 
termini sense acceptació expressa, s’entendrà que s’ha renunciat a l’ajut.  
 
Vuitè.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci d’aprovació dels 
acords anteriors, reproduint el Règim de concertació del Programa complementari 
d’urgència social i posar a la disposició dels ajuntaments de la província a 
www.diba.cat/concerta tota la documentació necessària per a gestionar els presents 
ajuts. 
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“ RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 
 D’URGÈNCIA SOCIAL PER A L’ANY 2011 

 
Article 1. Objecte 
 
1.1. L’objecte de la present regulació és definir les condicions específiques de concessió i 
gestió dels ajuts als ajuntaments de la província de Barcelona que es deriven del Programa 
complementari d’urgència social per donar resposta a les situacions derivades de l’actual 
conjuntura econòmica. 
 
1.2. Els ajuts resultants d’aquest programa hauran d’anar obligatòriament destinats a les 
modalitats descrites a l’article 2. 
 
1.3 L’ens local beneficiari formalitzarà el pagament dels ajuts resultants d’aquest programa a 
través de les modalitats recollides en l’article 3.  
 
Article 2. Modalitats de prestacions 
 
2.1. Els ajuts resultants del programa hauran d’anar destinats a les modalitats recollides en 
el present article en funció a la cobertura de les següents necessitats:   

 
a) Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l’accés o manteniment de 

l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix: 
a. Ajuts per subministraments bàsics. 
b. Ajuts relacionats amb el lloguer o l’hipoteca de l’habitatge habitual 
c. Ajuts per a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament o altre 

causa major i per  l’allotjament temporal 
 

b) Necessitats bàsiques d’alimentació, higiene i roba i calçat: 
a. Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de subsistència 
b. Ajuts per alimentació infantil i higiene/lactància 
c. Ajuts per a roba i calçat. 
 

c) Atenció a infants: 
a. Ajuts a l’escolarització a l’Educació infantil 0-3 anys. 
b. Ajuts per a material escolar i llibres 
c. Ajuts per a menjador escolar complementaris. 
d. Ajuts per a activitats extraescolars, de lleure i esportives. 

 
d) Altres: 

a. Ajudes per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat que no puguin ser 
ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors, vinculades al 
pla d’intervenció social. 

 
Article 3. Modalitats de pagament  
 
3.1 Les modalitats de pagament dels ajuts resultants d’aquest programa per part de l’ens 
beneficiari són: 

a.  Pagament directe als proveïdors o subministradors dels bens o serveis. 
b.  Transferència monetària a persones o famílies per a casos d’urgència social 
c.  Gestió concertada d’ajuts econòmics amb les entitats socials per a la provisió de bens i 

serveis de primera necessitat 
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3.2 L’ens local beneficiari establirà per a cada cas la modalitat de pagament. No obstant, 
atesa la naturalesa de la finalitat a la qual es destina l’ajuda, i a  efectes de garantir el destí 
de la mateixa; el pagament és realitzarà directament al proveïdor o subministrador del bé o 
servei, en la mesura que sigui possible 
 
3.3 Seran beneficiaris del ajuts amb la modalitat de pagament per transferència monetària a 
individus o famílies els ciutadans empadronats al municipi que es trobin en una situació de 
necessitat personal bàsica valorada pels serveis socials municipals. No obstant, i en 
compliment de l’article 30 de la 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter 
econòmic, es valoraran les situacions excepcionals que dificultin l’empadronament.  En 
aquest sentit, podran ser beneficiaris les persones individuals i les que formen part d’una 
unitat de convivència encara que no estiguin empadronades quan siguin residents, visquin o 
es trobin de manera estable al municipi, i sempre que tracti de la cobertura de necessitats 
socials bàsiques o es detecti una situació de vulnerabilitat social i humanitària. Tindrà 
especial consideració envers aquest precepte el col·lectiu de persones transeünts o en 
situació de sense sostre. La concessió de l’ajuda restarà vinculada a l’acceptació del pla de 
treball amb els serveis socials bàsics. 
 
3.4 La quantia màxima que es pot dedicar als ajuts econòmics a les entitats socials per a la 
provisió de bens i serveis de primera necessitat és d’un 25% de l’import rebut per a cada 
ens local beneficiari.  
 
Article 4. Quantia màxima dels ajuts i consignació total pressupostària  
 
4.1. L’import màxim del que es podrà beneficiar cada família o unitat de convivència que rebi 
les modalitats d’ajut descrites a l’article 2, no podrà superar de forma anual la quantia de 4,5 
vegades l’import mensual de l’IRSC, essent de 2.561, 04 €.. 
 
4.2. L’import total que es destinarà a aquests ajuts serà de dos milions vint-i-cinc mil cent 
setanta-sis euros amb quaranta cèntims (2.025.176,40) € que anirà a càrrec del vigent 
pressupost de despeses de la corporació. 
 
Article 5. Beneficiaris i destinataris dels ajuts 
 
5.1.Són beneficiaris els ajuntaments de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants, 
els seus ens dependents, consorcis i mancomunitats que estiguin adherits al Protocol 
general del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 
 
5.2. L’ens local beneficiari haurà de destinar l’ajut rebut a incrementar les partides per a 
ajuts d’urgència social, sense que en cap cas, la seva obtenció pugui comportar una 
reducció de les consignacions pròpies previstes per a aquestes partides. 
 
5.3. Els ens locals beneficiaris que no estiguin obligats per Llei a tenir aquesta dotació 
pressupostària i vulguin acollir-se a aquest Programa hauran de crear aquesta partida. 
 
5.4. En tot cas, són destinataris dels ajuts en última instància tots els ajuntaments de la 
província de Barcelona fins a 300.000 habitants malgrat en puguin ser beneficiaris els seus 
ens dependents o agrupacions de municipis per motius de gestió o d’eficiència 
administrativa. 
 
Article 6. Determinació dels ajuts 
 
6.1.Tots els ajuntaments destinataris dels ajuts tenen garantida una aportació econòmica en 
funció d’una ratio aplicada a la població menor de 65 anys segons el padró de l’1 de gener 
del 2010. 
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6.2. Els ajuts previstos en aquest programa complementari seran atorgats segons la ratio de 
0,60 € per habitant menor de 65 anys 
 
6.3. No obstant això, per motius d’eficiència administrativa, es garanteix un import mínim per 
municipi de 600 € independentment de la ratio poblacional.  
 
Article 7. Resolució dels ajuts 
 
7.1. La resolució dels ajuts es farà en el mateix acte que aprova aquest programa 
complementari i la seva regulació, d’acord amb els criteris establerts en l’article anterior. 
 
7.2. Els ens locals beneficiaris rebran conjuntament la notificació de l’aprovació de la 
reedició del programa complementari i la de l’ajut que els correspon.  
 
7.3. L’efectivitat de les concessions d’aquests ajuts restarà condicionat a la seva acceptació 
expressa per part dels ens locals beneficiaris, ens els termes de l’article següent. 
 
Article 8. Acceptació dels ajuts 
 
8.1. Per a l’efectivitat d’aquests ajuts, és necessari que els ens locals beneficiaris, en el 
termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de la notificació, manifestin 
expressament l’acceptació de l’ajut a través del model normalitzat codi YC-0102, disponible 
des de l’adreça http://www.diba.cat/concerta 
 
8.2. L’acte d’acceptació de l’ajut comportarà l’acceptació de tots els termes de la present 
regulació i les condicions de la seva execució en elles establerta. 
 
8.3. En cas que, transcorregut un mes a comptar des de la data de notificació, l’ens local 
beneficiari no hagués tramès l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona, s’entendrà 
que ha renunciat a l’ajut atorgat. 
 
Article 9. Període per a l’execució  
 
9.1. El període per a l’execució de les actuacions derivades d’aquests ajuts comprèn entre 
l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 
 
9.2. El Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona és el centre gestor responsable 
del seguiment de l’execució dels ajuts. 
 
Article 10. Modificacions en la resolució  
 
10.1. Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats expressament en el termini 
establert en l’article 8.1 i aquells ajuts als que s’hagi renunciat posteriorment de manera 
expressa podran ser utilitzats per a complementar proporcionalment els ajuts de la resta 
d’ajuntaments. 
 
10.2. Podran optar a aquest nou ajut complementari aquells ens locals que hagin acceptat 
els ajuts extraordinaris per urgència social i que hagin justificat a data 31 d’octubre de 2011 
un 100% de l’import inicial atorgat. 
 
10.3. La distribució dels imports de l’ajut complementari es realitzarà en funció de la seva 
quantia i del nombre d’ens locals que en puguin ser beneficiaris segons els requisits de 
l’apartat anterior, i sempre que el volum d’ajuts no acceptats superi el 5% de l’import 
d’aquesta convocatòria. La data màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports 
sobrants serà la de la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de 
novembre de l’any 2011. 
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10.4. No s’admetran modificacions de la concessió fora del supòsit contemplat en el present 
article. 
 
Article 11. Pagament 
 
Un cop acceptats expressament els ajuts d’acord l’establert en la present regulació, es 
realitzaran pagaments anticipats, de la forma següent: 
a) un únic pagament anticipat del 100% de l’import concedit als municipis menors de 

20.000 habitants. 
b)  un primer pagament del 60% de l’import concedit als municipis majors de 20.000 

habitants. Una vegada justificat la totalitat de l’ajut, s’efectuarà el pagament del 40% 
restant. 

 
Article 12. Justificació  
 
12.1. Per a la justificació posterior de les despeses i dels pagaments avançats, caldrà que 
l’ens local beneficiari presenti al Registre de factures i documents de la Diputació el model 
normalitzat de Justificació de les despeses i Protocol de dades codi YC-0103 disponible des 
de l’adreça www.diba.cat/concerta 
 
12.2. Els ens locals beneficiaris disposaran fins el 31 de març de 2012 per a trametre a la 
Diputació de Barcelona la justificació de les actuacions objecte d’ajut. Aquestes despeses 
hauran d’estar datades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011. No obstant això, en 
aplicació del R.D.1496/2003, de 28 de novembre pel qual s’aprova el reglament on es 
regulen les obligacions de facturació, s’acceptaran factures datades fins el 31 de gener de 
2012. 
 
12.3. Els ens locals que hagin justificat a 31 d’octubre de 2011 el 100% de l’import atorgat 
per l’ajut podran optar a l’ajut complementari previst a l’article 10. 
 
12.4. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o materials, 
en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens local beneficiari escrit 
determinant els motius de la no conformitat, no essent necessari retornar la documentació 
de justificació original. 
 
12.5. Els ens locals beneficiaris de l’ajut en nom d’un o més ajuntaments destinataris de la 
present convocatòria seran els responsables de la seva justificació. En el cas de les 
agrupacions de municipis, s’hauran de proporcionar les dades estadístiques disgregades 
per a cada municipi destinatari. 
 
Article 13. Criteris per a l’adjudicació de les pre stacions per part dels ens locals. 
 
13.1 L’adjudicació de les prestacions econòmiques, subjectes als ajuts per part de la 
Diputació de Barcelona, estarà regulada per la normativa municipal aprovada a tal efecte.  
 
13.2 Aquells municipis que no tinguin regulada la concessió disposen com a instrument 
orientador del “Reglament municipal TIPUS REGULADOR DE prestacions econòmiques de 
caràcter social” aprovat el 13 de juliol del 2010 per la Presidència de la Diputació de 
Barcelona i publicat al BOPB el 6 d’agost del 2010. Disponible a l’adreça: 
www.diba.cat/benestar 
 
Article 14. Tancament i liquidació de la convocatòr ia 
 
14.1. Un cop finalitzats els terminis màxims d’execució i justificació dels ajuts es determina 
l’extinció dels drets reconeguts d’acord amb el procediment que s’indica a continuació. 
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14.2. Si un cop finalitzat el termini de justificació, aquesta no s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir a l’ens beneficiari per tal que la presenti en el termini màxim 
improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
14.3. En el supòsit de que l’ens local beneficiari no justifiqui la totalitat de l’import atorgat, 
havent-se presentat la justificació final de l’actuació, es procedirà, d’ofici, a la reducció a la 
baixa de l’ajut o a la revocació de la part no justificada de l’ajut, amb la conseqüent obligació 
de reintegrament d’aquesta part, en casos de pagament avançat. 
 
Article 15. Publicitat 
 
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució, es publicarà la relació total d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, 
l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut. 
 
Article 16. 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 específica esmentada, 
serà d’aplicació: 
- 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. 
- 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 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú. 
- La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
- La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials 
- La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 
- La  resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, 

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

 
ÀREA DE CULTURA  

 
40.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de s ubvencions, en l’àmbit de 
l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, per  a activitats destinades a 
promoure la cultura popular i tradicional per a l’a ny 2011, segons les Bases 
específiques en règim de concurrència competitiva a provades per la Junta de 
Govern d’aquesta Corporació en data 23 de desembre de 2010, i d’acord amb la 
proposta formulada per la comissió instructora crea da a tal efecte i que ha estat 
formalitzada en la corresponent Acta.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
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Amb data 23 de desembre de 2010, es varen aprovar a la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, les Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a 
l’any 2011, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 02201 1000201, d’11 
de gener de 2011, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, el dia 15 de gener de 2009. 
 

De conformitat amb la norma 12 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2 
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, s’ha constituït una comissió 
instructora integrada per un representant de la Presidència de la Corporació, per la 
Diputada delegada per a Cultura Popular i Tradicional, com a presidenta de l’Òrgan 
responsable, i per la Tècnica Assessora en Cultura Popular i Tradicional de l’Àrea de 
Cultura; per dirigir la instrucció del procediment i formular la corresponent proposta de 
resolució de la convocatòria 02813/11, un cop s’ha procedit a la valoració de les 
sol·licituds, en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de 
valoració previstos en les Bases. 
 

La proposta formulada per la comissió instructora ha estat formalitzada en l’Acta de la 
convocatòria, celebrada a les 10 h. del dia 30 de març de 2011, que s’adjunta com 
annex. 
 

Atès que l’import total, que la Junta de Govern de data 23 de desembre de 2010 va 
aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de vuit-cents mil (800.000) €, amb 
càrrec a les aplicacions pressupostàries: G/71000/334A0/462.00, 
G/71000/334A0/465.00 i G/71000/334A0/489.00, del vigent pressupost de l’Àrea de 
Cultura. 
 

Atès que es procedirà a la formalització d’una minuta de conveni regulador de la 
subvenció concedida, per a l’entitat que a continuació es detalla  :  
 

Núm. NIF. Entitat Projecte TOT Concedit 

1 XXXXXXXX 

FED. ENTS. CULT. 
ANDALUZAS (FECAC-
Feder. Ent. Cult. 
Andaluzas en Catalunya) 

Programa anual 
d’activitats 28 60.000 

 

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

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència Delegada de l’Àrea de Cultura eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a promoure la cultura popular i 
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tradicional per a l’any 2011, segons les Bases específiques en règim de concurrència 
competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en data 23 de 
desembre de 2010, i d’acord amb la proposta formulada per la comissió instructora 
creada a tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta, la qual 
s’adjunta com annex. 
 
Segon.-  Aprovar la minuta de conveni regulador a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (FECAC), 
relatiu a l’atorgament d’una subvenció per portar a terme la realització del “Programa 
anual d’activitats”, per a l’any 2011, el text literal de la qual és el següent : 
 

“ CONVENI REGULADOR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I  LA FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS EN CATALUNYA (FEC AC), PEL 
"PROGRAMA ANUAL D’ACTIVITATS”, PER A L’ANY 2011 
 
I.  ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President delegat de l’Àrea de Cultura, Sr. 
José Manuel González Labrador, i facultat d’acord amb 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, assistit per la Secretaria delegada, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 22 de març de 
2010, publicat al BOPB núm. 77, de data 31 de març de 2010. 
 
FEDERACIÓN DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS EN CATALUNYA (FECAC), 
amb NIF XXXXXXXXX, representada pel seu President, Sr. Francisco García Prieto, amb 
domicili al c/ XXXXX, núm. X, de XXXX. 
 
II.-  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
 I.  La Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (en endavant 

FECAC), entre els seus objectius, intenta portar, arreu del territori català, una mostra 
de les costums i el folklore, la gastronomia i la música de la cultura andaluses. Per 
aquest any, tenen previst realitzar tota una sèrie d’activitats culturals que venen 
organitzant des de fa anys, com són les Jornades Commemoratives “Día de 
Andalucía”, els Premis Fundación FECAC, la Feria de Abril en Catalunya, la Romería 
del Rocío en Catalunya, el Seminari Fundación FECAC i les Activitats de l’Àrea de 
Joventut. 

 
II. Atès que amb data 23 de desembre de 2010, es varen aprovar a la Junta de Govern, 

les Bases Reguladores en règim de concurrència competitiva, per a l’atorgament de 
subvencions en l’àmbit de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a 
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2011, a 
favor d’associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre que tinguin com 
objectiu la promoció i/o difusió de la cultura popular i tradicional a la Província de 
Barcelona, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 02201 1000201, d’11 
de gener de 2011, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, el dia 15 de gener de 2009, la 
qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei General de Subvencions. 
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III. Atès que d’acord amb l’article 12 de les esmentades Bases, l’Àrea de Cultura ha 
constituït una comissió instructora per dirigir la instrucció del procediment i formular la 
corresponent proposta de resolució d’aquesta convocatòria.  

 
IV. Atès que l’Acta de la indicada comissió instructora proposa la concessió a FECAC, 

d’una subvenció de seixanta mil (60.000) €, destinada a finançar les activitats 
previstes en aquest conveni. 

 
V. Atès que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern, de  

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

aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents : 
 

PACTES 
 
Primer.- OBJECTE : 
 
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de 
Barcelona i FECAC, per portar a terme el Programa Anual d’Activitats previstes per a l’any 
2011. 
 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ: 
 
La Diputació de Barcelona a través de l’Àrea de Cultura, subvencionarà a FECAC, amb un 
import de seixanta mil (60.000) €, per col·laborar en la realització de les activitats descrites 
als punts anteriors, amb càrrec a la partida G/71000/334A0/489.00. 
 
Tercer.-  ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:   
 
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de  FECAC.  
 
Quart.- TERMINI D’EXECUCIÓ:   
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució del 
projecte Programa Anual d’Activitats previstes per a l’any 2011. 
 
Cinquè.-  TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ:  
 
FECAC, haurà de justificar la realització del projecte subvencionat en el termini màxim de 
tres mesos, després d’acabada l’activitat, i com a data límit el 31 de gener de 2012, 
mitjançant els models normalitzats que revestirà la forma de compte justificatiu amb 
aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 

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

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

l’article 72.2 del RLGS. 
 

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

 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció atorgada.  
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
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3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb 
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. 
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es 
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin 
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de 
poder retornar-los al beneficiari. 

 
Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
Sisè.- PAGAMENT:   
 
1.- El pagament de la subvenció es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels 
terminis establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior.  
 
2.- Així mateix, abans del pagament FECAC haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al 
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  
 
Setè.- OBLIGACIONS DE FECAC: 
 
1.- FECAC, s’obliga a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva 
justificació. 
 
2.- FECAC, està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer 
que realitzi la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació 
que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció 
concedida. 
 
3.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions. 
 
4.- FECAC, haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució 
del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  mitjans 
electrònics i audiovisuals. 
 
5.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
Vuitè.- COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS:   
 
1.- FECAC haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
2.- La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.  
 
Novè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI:  
 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura i fins al dia 31 de desembre de 
2011.  
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Desè.- FORMES D’EXTINCIÓ:  
 
Seran causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
c) Per mutu acord de les parts. 
d) Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves 

previsions. 
e) Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades i en 

especial per la no justificació de la subvenció dins el termini previst. 
 
Onzè.- JURISDICCIÓ COMPETENT:   
  
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós administrativa. 
 
Dotzè.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI: 
 
En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Barcelona, la Llei General de Subvencions i el seu 
Reglament de desenvolupament. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni per duplicat, 
en el lloc i la data que s’assenyalen.”  

 
Tercer.-  Autoritzar i disposar una despesa total de set-cents vuitanta-dos mil sis-cents 
(782.600) €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries: cent vint-i-set mil set-cents 
(127.700) € a la G/71000/334A0/462.00, sis-cents (600) € a la G/71000/334A0/465.00 i 
sis-cents cinquanta-quatre mil tres-cents (654.300) € a la G/71000/334A0/489.00, del 
vigent pressupost de l’Àrea de Cultura, per fer front a les subvencions que s’atorguen.  
 
Quart.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que 
s’atorguen i que es concreten en els punts següents : 
 
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en el termini màxim de tres 
mesos després d’acabada l’activitat i  com a data límit  el dia 31 de desembre de 2011. 
Per aquelles activitats realitzades al mes de desembre de 2011, la data límit serà el 31 
de gener de 2012. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats i 
revestirà la forma de : 

 
Opció A: (Per a subvencions d’import superior a 20.000 €) 
 
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà: 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

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

l’article 72.2 del RLGS.  
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Opció B: (Per a subvencions d’import inferior a 20.000 €) 
 

Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en 

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

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

 
Opció C: (Per a subvencions concedides a Ajuntaments) 

 
Per a subvencions concedides a Ajuntaments, es podrà acceptar com a justificació una 
certificació del Secretari/Interventor, acreditativa de les despeses efectuades. 

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

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

atorgada.  
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
3)  En el cas de l’opció A, els documents justificatius a presentar seran factures, 

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

 Per a  l’opció B, no cal la presentació dels justificants més amunt esmentats, a 
excepció de les factures d’import superior a 3.000 €. 

4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

 
Altra documentació: a més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents 
opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s’acrediti que 
l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del projecte/activitat subvencionada. 

 
Cinquè.-  Desestimar les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons 
l’Acta formalitzada per la comissió instructora del procediment de selecció i pels motius 
que es manifesten. 
 
Sisè.-  Advertir a les entitats beneficiàries, que s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament 
objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les 
condicions imposades en la concessió. 
 
Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera individualitzada, 
en els terminis establerts a l’article 13 de les Bases, a fi i efecte que presentin la 
documentació oportuna per tal de justificar la subvenció. 
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Vuitè.-  Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta Convocatòria, en 
els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu import, d’acord amb l’establert 
a l’article 24 de les Bases:   
 
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del P rotocol del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,  la formalització 
del conveni específic de col·laboració en relació a  l’actuació “Estació 
transformadora nova Biblioteca” i “Nova Biblioteca de l’Ateneu”, a signar amb 
l’Ajuntament d’Esparreguera, per import de quatre-c ents mil setanta-cinc euros 
amb vuitanta-vuit cèntims (400.075,88) €.-  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: 
 
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 31 de desembre de 
2007 es va aprovar en el marc del Protocol general Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2004-2007, l’atorgament d’una subvenció a favor de l’Ajuntament 
d’Esparreguera, per a la realització de l’actuació “Construcció de la nova Biblioteca 
local”, per un import de 480.000 €. 
 
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 
d’Esparreguera s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament les 
actuacions  “Estació transformadora nova Biblioteca” i “Nova Biblioteca de l’Ateneu”, 
per import de 152.546 € i 247.529,88 €, respectivament. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures del Pla de concertació, aprovades per decret de la presidència de data 
21/04/2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar administrativament el 
preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
Atès que es considera oportú aprovar la minuta de  conveni específic de col·laboració 
a signar per les parts, on es  concreten les condicions de prestació d’aquest suport i la 
seva execució.  
 
Vist l’apartat 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 de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010, 
que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació de convenis específics per un import 
superior a 100.000 €. 
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En conseqüència, atesos els motius esposats 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/76299, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament  d’Esparreguera 
NIF: XXXXXXXXX 

Actuació: Estació transformadora nova Biblioteca i Nova Bibli oteca de 
l’Ateneu 

2011 400.075,88  € Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació Total 400.075,88 € 

Codi XBMQ: 11/X/76299 
Tipus de suport: Suport econòmic 
Centre Gestor Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
I. 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 la 
delegació de competències i atribucions del òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, publicada al BOPB núm. 149 (23/6/2010); assistit per la secretària, Sra. Petra 
Mahillo García, 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 D’ESPARREGUERA, representat per l’Alcaldessa Presidenta, Il·lma. Sra. 
Francesca Fosalba i Batalla, assistida pel secretari de l’ens, Sr. Francesc Fernández Ferran 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament les 
necessitats “Estació transformadora nova Biblioteca” i “Nova Biblioteca de l’Ateneu”. 

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

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

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

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

1. Objecte del conveni 
1.1. L’Ajuntament d’Esparreguera i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar “Estació transformadora nova Biblioteca” i “Nova 
Biblioteca de l’Ateneu” 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Lectura pública i accés al coneixement 
Política local que es fomenta Política cultural 

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

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

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

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

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

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 

Econòmic 152.546 €  
 247.529,88€ 

2011 

Aportació de la 
Diputació (total): 

400.075,88 €  

 
� Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

desembre de 2013. 
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4.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
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. 

 
7.2.  Així mateix, l’ens local vetllarà per la instal·lació d’una senyal d’obres relatiu a 

l’actuació finançada, d’acord amb els models i les característiques tècniques de les 
Instruccions de la 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. 
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8.2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una 
còpia de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 

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

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

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

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

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

 
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via 

administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

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

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

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

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

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

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

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

contractació de les administracions públiques. 
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14. Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
15. Relacions amb terceres administracions públique s 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de quatre-cents mil setanta-cinc euros amb vuitanta-vuit 
cèntims (400.075,88) €, amb càrrec a l’aplicació G/71200/332A0/76260 del vigent 
pressupost 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. 
 
Oficina de Patrimoni Cultural 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar un conveni amb l’ Ajuntament d’Igualada per 
desenvolupar l’actuació “Projecte de rehabilitació estructural ala nord 
Escorxador per a Complex Cultural Municipal”, en el  marc del Pla de Concertació 
XBMQ 2008-2011”, per un import de cent cinquanta mi l (150.000) €.- 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: 
 
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 va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 
12/5/2009). 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Igualada s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
“Projecte de rehabilitació estructural ala nord Escorxador per a Complex Cultural 
Municipal”. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infrastructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, i modificades per decret de la presidència de 
data 14 de setembre de 2010, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
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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. 
 
Atès que les “Orientacions per ala formalització administrativa de preacords davant 
insuficiència de crèdit en el pressupost vigent de despeses” dictades pel Servei de 
Govern Local de la Diputació contemplen la possibilitat d’aprovacions condicionades a 
l’aprovació d’una modificació de crèdit que habiliti els recursos necessaris. En aquest 
sentit, s’ha cursat la proposta de modificació de crèdit número 2274 per tal de dotar al 
pressupost de despeses de l’Oficina de Patrimoni Cultural dels recursos suficients per 
fer front a la formalització administrativa d’aquest preacord. Aquesta proposta de 
modificació s’ha inclòs en la modificació de crèdit 6/2011 del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2011. 
 
Vist el punt 2.1.3c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada en el BOPB 
núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71159, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament d’Igualada 
NIF: XXXXXXXXX 

Actuació: 
Projecte de rehabilitació estructural ala nord Escorxador per a 
Complex Cultural Municipal 

2008 0 € 
2009 0 € 
2010 0 € 
2011 150.000 € 
2012 0 € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 150.000 € 
Codi XBMQ: 11/X/71159 
Tipus de suport: Econòmic 
Centre Gestor 711020 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, l’Excm. Sr. 
Antoni Fogué Moya, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de 
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competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB núm. 149 (23/6/2010); assistit per la Secretària general, Sra. Petra 
Mahillo García, en virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la 
corporació de data 22/3/2010, publicat al BOPB núm. 77 (31/3/2010). 
 
AJUNTAMENT D’IGUALADA, representat per l’Il·lm. Sr. ........................, Alcalde, assistit pel 
secretari d’aquest Ajuntament, Sr. .................................. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat “Projecte 
rehabilitació estructural ala nord escorxador”. 

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

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data .................... 

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

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

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
1. L’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Projecte rehabilitació estructural ala nord Escorxador per 
a Complex Cultural Municipal 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Patrimoni cultural 
 

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 
adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les 

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

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  
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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 Any 2011 150.000 € 
Aportació de la 
Diputació (total): 

150.000 €  

Aplicació 
pressupostària 

G/71102/333A0/76260  

         
� Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

desembre de 2013. 
 
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). 

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

 
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 
1.1. 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 cofinançada.  

 
1.2. 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 
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. 

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

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

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

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

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

lloc a la seva resolució. 
 
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. 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
 

13.   Marc normatiu 
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. 

 
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. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les 

Administracions Públiques de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La resta de 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 aquest conveni per duplicat en el 
lloc i la data que s’assenyalen.”  

 
Segon.- Aprovar una despesa de cent cinquanta mil (150.000) €, amb càrrec a 
l’aplicació G/71102/333A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la 
Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació de la modificació de crèdit 6/2011 
del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2011 i a l’existència de crèdit 
hàbil i suficient. 
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Tercer.-  Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Igualada per al seu coneixement i 
efectes. 
 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de l es subvencions a les 
Agrupacions de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a 
l’any 2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea d’Espais Naturals, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent:  
 
Atès que la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels Ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) desenvolupa, des de l’any 1987, un programa 
per a la redacció i execució dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals, 
d’acord amb el que estableix la Llei 6/88 de març Forestal de Catalunya. 
 
Considerant que 284 municipis forestals de la província tenen Plans redactats i 
participen des de fa anys en aquest programa, i que aquests plans es gestionen a 
través de les ADF dels diferents municipis. 
 
Vist que són finalitats pròpies i específiques de la Diputació, en virtut del que disposa 
l’article 31 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la política 
econòmica i social. 
 
Atès que per a la consecució d’aquestes finalitats és competències de la Corporació 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica a tots els municipis de la 
província, especialment als de menor capacitat econòmica i gestió. 
 
Considerant que en exercici de la mateixa, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 
data de 27 de febrer de 2011, va aprovar les Bases de la convocatòria per a 
l’atorgament de les subvencions a les ADF per a la Prevenció d’Incendis Forestals, les 
quals van ser publicades al B.O.P.B. amb data de 7 de febrer de 2011. 
 
Vist que un cop conclòs el termini per a la presentació de sol·licituds per part de les 
Agrupacions de Defensa Forestal, el número de municipis interessants en participar en 
aquests ajusts ha estat de 267. 
 
Vist l’informe tècnic emès pel Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de data de 29 de març de 2011. 
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Vista l’acta de la reunió de l’òrgan col·legiat previst a l’article 19 de les Bases 
reguladores, en que es proposa la concessió de subvencions d’acord amb l’informe 
emès pel Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de data de 29 de 
març de 2011, a les entitats i pels imports que figuren a la relació que s’adjunta com a 
annex 1 a aquest dictamen. 
 
Atès que s’ha procedit a formular per l’Oficina Tècnica una proposta d’atorgament de 
conformitat amb el que preveu l’article 13 de les Bases, i això ha representat poder 
subvencionar a 266 municipis, que són el 99% dels municipis sol·licitants, segons el 
detall que consta en la relació adjunta al present dictamen, i que el finançament serà 
per un import total de 2.384.407 €, d’acord amb el que preveu el Pressupost de 
l’Oficina de Prevenció d’Incendis. 
 
Considerant que hi ha crèdit hàbil i suficient a les aplicacions pressupostàries 
G/A1001/172A/48900 i G/A1001/172A0/78900 del present pressupost, per a satisfer la 
quantitat total atorgada. 
 
Vist el punt 2.1.5. de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència delegada de l’Àrea d’Espais Naturals eleva a la Junta de Govern, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la proposta de subvencions per a l’execució dels Plans Municipals de 
Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal per a l’any 
2011, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la relació adjunta com a 
annex 1 del present dictamen, que comença per a l’ADF Alt Berguedà, i acaba per 
l’Associació de Pagesos de Gallecs. 
 
Segon.-  Disposar la despesa de dos milions tres-cents vuitanta-quatre mil quatre-
cents set (2.384.407) € que comporta de les subvencions esmentades, 2.383.407 € 
amb càrrec a la partida pressupostària G/A1001/172A0/48900 i 1000 € amb càrrec a la 
partida pressupostària G/A1001/172A0/78900, segons la relació que s’adjunta a 
l’annex 1. 
 
Tercer.-  Establir que pel pagament de les subvencions caldrà justificació prèvia de les 
despeses efectuades de conformitat amb el que disposa l’article 25 de les Bases 
reguladores esmentades.  
 
Quart.-  Notificar la present resolució a les Agrupacions de Defensa Forestal 
relacionades a l’annex 1. 
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ÀREA DE MEDI AMBIENT  
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

44.- Dictamen que proposa ratificar l’adhesió de la  Diputació de Barcelona al  
Pacto Climático Global de Ciudades “Pacto de la Ciu dad de Mexico” que es va 
subscriure el dia 21 de novembre de 2010 a la ciuta t de Mèxic.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
I.- ANTECEDENTS 
 
La Cimera Climàtica Mundial d'Alcaldes (CCLIMA) es va dur a terme el 21 de 
novembre de 2010 a la Ciutat de Mèxic amb el propòsit que alcaldes i representants 
de governs locals de les diferents regions del món signessin un Pacte voluntari (el 
Pacte Climàtic Global de Ciutats o "Pacte de la Ciutat de Mèxic") que ofereixi un clar 
missatge a la comunitat internacional de la importància estratègica que tenen les 
ciutats en la lluita contra el canvi climàtic.  
 
La CCLIMA va ser convocada pel Govern de la Ciutat de Mèxic, el Consell Mundial 
d'Alcaldes sobre el Canvi Climàtic, ICLEI-Governs Locals per la Sostenibilitat, i per 
Ciutats i Governs Locals Units (CGLU). Aquestes organitzacions aglutinen milers de 
ciutats, autoritats i governs locals a tot el món. 
 
La CLIMMA s'inscriu en la línia d'un conjunt d'esforços previs empresos per ciutats i 
autoritats locals per a actuar davant del canvi climàtic en el món, com la signatura de 
l'Acord de Protecció Climàtica d'Alcaldes i Governs Locals (2007), el Pla d'Acció 
climàtica dels Governs Locals (2007), la publicació del Catàleg de Copenhaguen de 
Compromisos de les Ciutats del Món per combatre el Canvi Climàtic (2009), el 
Comunicat Climàtic de Copenhaguen (2009), la Crida a l'Acció Climàtica de 
Dunkerque (2010), la Declaració de Bonn del Fòrum d'Alcaldes sobre Adaptació 
(2010), i les Cimeres Climàtiques de Grans Ciutats del C40, entre d’altres.  
 
El propòsit de la CCLIMA és donar un pas endavant en el nivell de compromís pel que 
fa a l'adopció de mesures necessàries per a la mitigació d'emissions de gasos d'efecte 
hivernacle (GEH) i l'adaptació de les ciutats als efectes del canvi climàtic.  
 
La primera CCLIMA va ser convocada per a ciutats, no obstant això, aquest nou 
mecanisme internacional es va obrir, a partir del 22 de novembre de 2010, a la 
incorporació d'altres autoritats locals dels diferents nivells de govern que es 
corresponen amb les diverses formes d'organització nacionals existents en el món.  
 
La CCLIMA va comptar amb la participació de tres sectors clau de la societat que són 
contribuents directes per assolir els seus objectius: científics, organitzacions no 
governamentals (ONG) internacionals i nacionals, i el sector privat amb empresaris i 
experts en finançament. 
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II.- SOBRE EL PACTE CLIMÀTIC GLOBAL DE CIUTATS O PA CTE DE LA CIUTAT 
DE MÈXIC. 
 

El Pacte Climàtic Global de Ciutats O "Pacte de la Ciutat de Mèxic" es conforma de 
dues parts. A la primera, s'esmenten les consideracions de perquè les ciutats són 
estratègiques en la lluita contra l'escalfament global. En la segona, s'estableixen un 
conjunt de compromisos voluntaris per promoure estratègies i accions encaminades a 
la mitigació d'emissions de GEH, i a l'adaptació de les ciutats als impactes del canvi 
climàtic.  
 
Amb la signatura del Pacte de la Ciutat de Mèxic, els signants van acordar col·laborar 
conjuntament amb la finalitat d'incrementar l'accés directe a fons climàtics 
internacionals per a les ciutats.  
 
El Pacte té com a finalitat l’assoliment, per parts de les ciutats i governs locals que el 
van signar i/o el ratifiquin,  dels objectius següents: 
 
- Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant la promoció de mesures 

polítiques, legislació i campanyes per reduir els gasos d’efecte hivernacle. 
- Adoptar i implementar mesures locals de mitigació climàtica. 
- Desenvolupar estratègies locals d’adaptació per fer front a les repercussions locals 

del canvi climàtic. 
- Impulsar la creació de mecanismes d’accés directe al finançament internacional per a 

les accions climàtiques locals. 
- Promoure la inclusió de la societat civil en la lluita contra el canvi climàtic. 
- Promoure les aliances i la cooperació entre les ciutats. 
 
III.- LA DIPUTACIO DE BARCELONA I EL PACTE CLIMÀTIC  GLOBAL DE 
CIUTATS O PACTE DE LA CIUTAT DE MÈXIC.  
 
La Comissió Europea va posar en marxa el denominat “Pacte d’alcaldes i alcaldesses 
contra el canvi climàtic”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la terra. El pacte va 
néixer després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
La Diputació de Barcelona des del primer moment va avaluar de forma molt positiva el 
Pacte d’Alcaldes i els resultats que es podien aconseguir i va ser reconeguda com a 
estructura de suport als ens locals de la província. Des del primer moment, la 
Corporació realitza un paper dinamitzador i va posar en marxa un Programa de suport 
als ajuntaments, aportant  el disseny general i la metodologia que cal seguir per 
redactar el Pla d’Acció d’Energia Sostenible, que els municipis hauran de tenir enllestit 
en el termini d’un any a partir del moment de la signatura del Pacte d’Alcaldes. També 
dóna suport als tècnic i tècniques municipals per fer el seguiment i l’avaluació del Pla 
d’Acció i per a l’organització de campanyes de sensibilització. 
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Atès el contingut del Pacte Climàtic Global de Ciutats o “Pacte de la Ciutat de Mèxic” i 
compartint la Diputació de Barcelona la filosofia i els objectius a aconseguir, així com 
el fet que moltes de les ciutats i govern locals signants estan adherits al Pacte 
d’Alcaldes,  l’Il·lm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, va signar el Pacte de la ciutat de 
Mèxic en representació de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Mataró, el 
qual és alcalde. Al referit Pacte es van adherir 138 governs locals de 43 països d'arreu 
del món i compromet les entitats signants a informar dels seus compromisos i avenços 
en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 
Vista la disposició transitòria del referit pacte, relativa a la ratificació de la signatura, si 
fos escaient,  en un termini de vuit mesos. 
 
Atès que es considera que el referit Pacte té la consideració de Protocol General. 
 
Vist el punt 2.1.3 a) de la Refosa 1/2010 sobre l’aprovació de convenis marc o 
protocols generals, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010 
de data 16 de juny de 2010, i publicada el BOPB núm. 149 de 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa a la 
Presidència de la Diputació de Barcelona que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels 
següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Ratificar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al  Pacte Climàtic Global de 
Ciutats o “Pacte de la Ciutat de Mèxic”, subscrit  el dia 21 de novembre de 2010 a la 
ciutat de Mèxic, el text del qual es transcriu a continuació:  

 
“ Pacto Climático Global de Ciudades 
 
“Pacto de la Ciudad de México” 
 
Reconociendo que las ciudades juegan un papel estratégico en el combate al cambio 
climático debido a que son centros de innovación económica, política y cultural, así como 
que albergan a la mitad de la población mundial y que manejan grandes cantidades de 
recursos públicos, infraestructura, capitales de inversión y conocimiento; 
 
Recordando que entre 1992 y 2007, mientras se avanzaba en el diseño de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo de 
Kyoto, un gran número de gobiernos locales dieron muestra de su liderazgo y emprendieron 
acciones innovadoras para luchar contra el cambio climático a nivel local; 
 
Considerando que hoy en día la mitad de la población del planeta vive en ciudades y que 
según la Agencia Internacional de Energía, en el 2006 utilizaron hasta el 67% de la energía 
y generaron más del 70% de todas las emisiones de CO2, y que con la constante 
urbanización y crecimiento urbano, se estima que para el 2030 el consumo de energía en 
las ciudades aumentará un 73% del total global y las emisiones de CO2 un 76%; 
 
Observando que, debido a que nuestras ciudades se encuentran en un riesgo acrecentado 
de consecuencias devastadoras ante el cambio climático mundial, que afectarán 
particularmente a los pobres, muchas ciudades en todo el mundo, a pesar de sus 
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presupuestos y capacidades limitados, ya están desarrollando y poniendo en marcha 
estrategias locales de adaptación para resolver los problemas locales causados por las 
repercusiones del cambio climático, incluso en ausencia de un compromiso mundial con 
fuerza legal en relación a la adaptación; 
 
Notando que, desde 2007, cuando los gobiernos nacionales adoptaron el Plan de Acción de 
la ONU sobre Cambio Climático, los gobiernos locales firmaron el Acuerdo Mundial de 
Alcaldes y Gobiernos Locales por la Protección Climática y desarrollaron un Mapa de Ruta 
de Gobiernos Locales para el Clima para replicar e influenciar los trabajos en curso de la 
Conferencia de las Partes (COP) con el propósito de buscar el reconocimiento de las 
acciones locales en cuanto al clima en el marco de la gobernanza mundial sobre cuestiones 
climáticas; 
 
Enfatizando que durante la COP15 en el 2009, cuando fue anunciado el Acuerdo de 
Copenhague con sus compromisos nacionales y acciones gubernamentales, los gobiernos 
locales publicaron el Catálogo de Copenhague por el Clima, con más de 3,500 compromisos 
locales voluntarios de reducción de gases de efecto invernadero en los países del Anexo 1 y 
fuera del Anexo 1 de la Convención Marco; 
 
Reconociendo y buscando unir sinergias con iniciativas regionales tales como: el Pacto de 
Alcaldes de Europa y el Acuerdo de Protección Climática de la Conferencia Americana de 
Alcaldes de los E.U.A.; 
 
Invitando a más ciudades y gobiernos locales a empezar a actuar o a incrementar sus 
esfuerzos climáticos de forma acelerada, tanto en los países en desarrollo como en países 
desarrollados; 
 
Resaltando que nuestros compromisos y acciones locales deben volverse cuantificables, 
reportables y verificables para alcanzar el reconocimiento y el apoyo de las instituciones 
multilaterales y de los mecanismos de financiamiento ya existentes o por venir; 
 
Considerando que el Panel Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático 
(IPCC) ha determinado que las reducciones en gases de efecto invernadero deben limitar el 
aumento de la temperatura global a menos de dos grados centígrados al final de este siglo; 
 
Reunidos en vísperas de la COP16, en la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes, en la 
Ciudad de México, el 21 de noviembre de 2010, declaramos lo siguiente: 
 
NOSOTROS, LOS ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES FIRMAN TES DEL PACTO 
CLIMÁTICO GLOBAL DE CIUDADES “PACTO DE LA CIUDAD DE  MÉXICO”, NOS 
COMPROMETEMOS A: 
 
1. Reducir nuestras emisiones de gases de efecto in vernadero voluntariamente; 
Promoveremos medidas, políticas, legislación, planes y campañas para reducir emisiones 
de gases de efecto invernadero en nuestras ciudades, tomando en cuenta nuestros 
recursos individuales y capacidades para hacerlo. 
 
2. Adoptar e implementar medidas locales de mitigac ión climática diseñadas para 
alcanzar nuestras metas voluntarias de reducción de  emisiones 
Si ya hemos establecido metas de reducción de emisiones de GEI, adoptaremos e 
implementaremos medidas para alcanzarlas, en campos como el transporte sustentable, el 
manejo adecuado de residuos, la eficiencia energética, además de poner en práctica 
opciones de bajo carbono que contribuyan a hacer más ecológicos nuestros modos de vida 
y nuestra economía local. 
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3. Desarrollar estrategias locales de adaptación pa ra hacer frente a las 
repercusiones locales del cambio climático 
Diseñaremos planes de adaptación local adecuados y aplicaremos medidas de adaptación y 
preparación al cambio climático con mecanismos operativos que mejoren la calidad de vida 
de nuestros habitantes, en particular de los pobres en el medio urbano, quienes son los más 
vulnerables a las repercusiones del cambio climático. 
 
4. Registrar nuestros compromisos, medidas y accion es climáticas de manera 
cuantificable, reportable y verificable (CRV) 
Registraremos nuestros compromisos y nuestros desempeños en cuanto a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero en el Registro Climático de las Ciudades carbonn 
y aportaremos información continua en línea para que nuestros esfuerzos resulten 
transparentes y susceptibles de ser cuantificados, reportados y verificados. 
 
5. Impulsar la creación de mecanismos de acceso dir ecto al financiamiento 
internacional para las acciones climáticas locales 
Impulsaremos el desarrollo de mecanismos directos para financiar las acciones de 
mitigación y adaptación a las que nos estamos comprometiendo para lo cual buscaremos el 
apoyo de los gobiernos nacionales y de distintos organismos multilaterales de 
financiamiento. 
 
6. Establecer un Secretariado del Pacto de la Ciudad d e México 
Convenimos en formar un Secretariado del Pacto de la Ciudad de México, para dar 
seguimiento a las acciones que derivan del presente instrumento con otras autoridades 
locales y regionales. Solicitamos que el Secretariado tome todas las medidas posibles para 
facilitar la cooperación e intercambio de conocimientos sobre mitigación y adaptación al 
cambio climático entre todos firmantes del Pacto de la Ciudad de México. 
 
7. Promover la inclusión de la sociedad civil en la  lucha contra el cambio climático 
Involucraremos a los ciudadanos en nuestras acciones para hacer frente al cambio climático 
y apoyaremos propuestas de la sociedad civil que promuevan cambios de estilo de vida que 
contribuyan a la acción climática. 
 
8. Abogar y buscar alianzas con instituciones multi laterales y gobiernos nacionales 
para las acciones climáticas locales 
Acordamos cooperar activamente en conjunto para abogar por el apoyo ante instituciones 
multilaterales y gobiernos nacionales -dentro del marco del proceso de la UNFCCC y mas 
allá-, buscar reconocimiento y apoyo para nuestras acciones climáticas locales 
cuantificables, reportables y verificables, e implementar procesos que complementen 
nuestras acciones climáticas y las cuales puedan resultar de negociaciones climáticas 
multilaterales. 
 
9. Promover las alianzas y la cooperación entre ciu dades 
Acordamos buscar el establecimiento de alianzas entre ciudades y promover la cooperación 
de ciudad a ciudad, entre todos los firmantes del Pacto de la Ciudad de México, incluyendo 
el intercambio de información y de conocimiento, la construcción de capacidades y la 
transferencia de tecnologías en las áreas relacionadas con la mitigación y adaptación. 
 
10. Difundir el mensaje del Pacto de la Ciudad de México y en particular, alentar e invitar a 
líderes de otros gobiernos locales y sub-nacionales a unirse a nuestras acciones por el 
cambio climático. 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 
 
En aquellos casos en los que los alcaldes firmantes requieran procesar la decisión con otras 
instancias de sus gobiernos, su firma estará sujeta a ratificación en un plazo de 8 meses. 
 

Anexo 1 
 

El Registro Climático de las Ciudades carbonn 
 
El Registro Climático de las Ciudades carbonn será lanzado el 21 de Noviembre del 2010 en 
la Ciudad de México en la Cumbre Climática Mundial de Alcaldes (WMSC / CCLIMA). 
 
Bajo el auspicio del Consejo Mundial de Alcaldes sobre Cambio Climático y con el apoyo de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y el Club de Madrid, el Registro Climático de las 
Ciudades carbonn (cCCR) fue desarrollado con el apoyo de ICLEI- Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad y el Gobierno de la Ciudad de México. El cCCR será operado por el Centro 
de Bonn para el Reporte de Acciones Climáticas Locales- carbonn. 
 
El Registro Climático de las Ciudades carbonn es un mecanismo para las ciudades y 
gobiernos locales que asegura transparencia y rendición de cuentas de acciones climáticas 
a través de un compromiso de reporte continuo.  
 
 Al estar incluidas en el Registro Climático de las Ciudades carbonn, las ciudades 
demuestran liderazgo en transparencia y rendición de cuentas de acciones locales por el 
clima y estarán mejor preparadas para la verificación de sus compromisos, desempeño y 
acciones, las cuales deberán de facilitar el acceso directo a fondos climáticos globales. 
 
El Registro Climático de las Ciudades carbonn aspira a ser la respuesta global de ciudades 
y gobiernos locales a acciones climáticas reportables y verificables que al mismo tiempo 
están siendo discutidas por el CMNUCC. 
 
 Al firmar el Pacto de la Ciudad de México, los firmantes acuerdan registrar sus acciones 
climáticas en el Registro Climático de las Ciudades carbonn entregar su documentación 
oficial como parte de un sistema de reporte regular de sus compromisos de reducción de 
gases de efecto invernadero, del desempeño de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero y su portafolio de acciones de mitigación y adaptación a través de la 
infraestructura en línea de carbonn. 
 
El Registro Climático de las Ciudades carbonn tiene dos secciones: 
 
.   La sección número 1 es para ciudades que desean implementar medidas de adaptación 

y mitigación ante el cambio climático y que, al firmar el Pacto de la Ciudad de México, se 
comprometan a tomar los primeros pasos como preparar su inventario de emisiones, 
designar e implementar un Plan de Acción Climática y adoptar legislación local que 
favorezca a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras 
medidas. 

 
.  La sección número 2 es para esas ciudades que ya tienen acciones climáticas 

implementadas y quieren que estas sean cuantificables, reportables y verificables (CRV). 
Los firmantes del Pacto de la Ciudad de México tendrán que registrar sus datos 
climáticos (ej. compromisos, desempeño y acciones) en el Registro Climático de las 
Ciudades carbonn dentro del periodo de 8 meses tras la fecha de firma del Pacto. 
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Las ciudades incluidas en El Pacto de la Ciudad de México también serán calificadas a 
través de un Índice Climático de Ciudades carbonn basado en sus compromisos, 
desempeño y acciones. 
 
La información remitida al Registro Climático de las Ciudades carbonn, será manejada con 
confidencialidad, mientras que el resultado de los datos será transparente y estará en 
línea.”  

 
Segon.- Facultar el President delegat de l’Àrea de Medi Ambient per l’adopció de 
quantes  resolucions siguin  necessàries per al desenvolupament i seguiment del 
Pacte esmentat. 
 
ÀREA D’IGUALTAT I CIUTADANIA  
 
Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col ·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Privada ACSAR, per a l’e laboració d’un programa 
d’actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents d’entitats que 
realitzen activitats d’acomodació en relació a la i mmigració i per a la constitució 
d’un fons econòmic, per tal de donar suport als mic roprojectes que les entitats 
presentin a la pròpia Fundació i/o als ajuntaments membre de la Xarxa Local per 
la Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputac ió de Barcelona.-  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 a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania té la voluntat de 
cooperar i donar suport als ajuntaments per consolidar polítiques de cohesió social, 
convivència i ciutadania. Dins d’aquesta Àrea, el Servei de Polítiques de Diversitat i 
Ciutadania presta assessorament i assistència tècnica en matèria de migració i 
ciutadania als ens locals i altres organitzacions, i té, entre d’altres, la finalitat de 
col·laborar amb aquests en la implementació de polítiques locals que afavoreixin els 
processos d’assentament de nous ciutadans als municipis de la província i en la 
implementació d’eines, processos i sistemes d’informació i formació. 
 
L’objectiu fonamental de la Fundació Privada ACSAR és el de donar suport jurídic i 
humanitari als refugiats i immigrants residents a Catalunya i oferir-los els serveis 
específics que requereixen, així com ésser intermediari entre aquests i les 
administracions.  
 
La immigració significa, per a moltes ciutats i pobles, canvis de la seva estructura local. 
La incorporació de noves formes socials, culturals i econòmiques és un fet evident a 
barris i pobles on la immigració s’ha fet més present. Als carrers, als espais del 
veïnatge -les escoles, els serveis sanitaris i assistencials, els mercats, etc.- té lloc una 
major interacció social i una pluralitat de respostes personals i socials que expressen 
sovint la dificultat de l’acomodació a la nova realitat. És en aquests escenaris micro on 
la intervenció de projectes de socialització, de participació o d’integració facilita la 
difusió d’idees i de discursos que afavoreixen la convivència i la cohesió social. 
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Les entitats ciutadanes, de constitució voluntària i, sovint de dimensió local, estan 
realitzant microprojectes de gran valor per a la pedagogia del civisme. En aquest 
context, plural i local a la vegada, la Fundació  ACSAR organitza activitats de formació 
i de suport a projectes d’entitats socials que actuen en barris i pobles de Catalunya. 
 
La Diputació de Barcelona comparteix aquesta anàlisi de valor de les entitats socials 
que treballen per a la convivència i la integració i per a la difusió dels drets i els deures 
cívics entre la població immigrada. L’eficàcia dels programes municipals per a la 
convivència està relacionada, sovint, amb una bona disposició del teixit associatiu a 
cooperar, en tant que municipi, en la gestió del canvi estructural que significa la 
immigració. 
 
Des de l’any 2005 la Diputació de Barcelona col·labora amb la Fundació Privada 
ACSAR amb l’objecte de desenvolupar un programa d’actuació per donar suport en 
matèria de formació a dirigents d’entitats socials, veïnals o voluntàries que realitzen 
activitats d’acomodació en relació amb la immigració i per a la constitució d’un fons 
econòmic per tal de donar suport als microprojectes que les entitats presentin a la 
pròpia Fundació i/o als ajuntaments membres de la Xarxa Local per la Diversitat i la 
Ciutadania que promou la Diputació de Barcelona. 
 
Vista la petició de la Fundació Privada ACSAR per la qual sol·licita mantenir  la relació 
de col·laboració per a les esmentades actuacions durant l’exercici 2011.  
 
Vistos els punts 1, apartat a), 2 i 3 de l’article 15 de l’Ordenança general reguladora de 
l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en 
depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província número 13 de 15 de gener de 2009. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i a què fa referència l’article 5 
de l’Ordenança general de subvencions. 
 
Vist el que disposa el punt 2.1.3.c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació, diferents del Ple, dictada en 
execució del decret de la Presidència de 16 de juny de 2010 i publicada en el BOPB 
núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a la Fundació 
Privada, amb NIF XXXXXXXXXX, per un import de cent trenta mil (130.000) €, 
destinada a finançar -durant l’exercici 2011- l’elaboració d’un programa d’actuació per 
donar suport en matèria de formació a dirigents d’entitats socials, veïnals o voluntàries 
que realitzen activitats d’acomodació en relació amb la immigració i per a la constitució 
d’un fons econòmic per tal de donar suport als microprojectes que les entitats 
presentin a la pròpia Fundació i/o als ajuntaments membres de la Xarxa Local per la 
Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’apartat 
el punt 1, apartat a) de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions. 
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Segon.-  Aprovar la minuta del conveni regulador de la subvenció que es reprodueix a 
continuació: 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I LA 
FUNDACIÓ PRIVADA ACSAR  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda 
Pérez, presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, actuant en nom i representació 
d’aquesta, fent ús de les atribucions que li han estat conferides mitjançant Refosa núm. 
1/2010 (publicada en el BOPB núm. 149, de 23-06-10), assistida pel secretari delegat, el Sr. 
Albert Ortiz Villuendas, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la 
Corporació de data 22 de març de 2010, i publicat al BOPB núm. 77 de 31 de març de 2010. 
 
FUNDACIÓ PRIVADA ACSAR, representada pel seu president Sr. Pere Navarro Morera, 
actuant en nom i representació d’aquesta, amb domicili a XXXX, C/ XXXX, XXXXXX, amb 
CIF XXXXXXXXX. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.  Que la Diputació de Barcelona a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania té la voluntat 

de cooperar i donar suport als ajuntaments per consolidar polítiques de cohesió 
social, convivència i ciutadania. Dins d’aquesta Àrea, el Servei de Polítiques de 
Diversitat i Ciutadania presta assessorament i assistència tècnica en matèria de 
migració i ciutadania als ens locals i altres organitzacions, i té, entre d’altres, la 
finalitat de col·laborar amb aquests en la implementació de polítiques locals que 
afavoreixin els processos d’assentament de nous ciutadans als municipis de la 
província i en la implementació d’eines, processos i sistemes d’informació i formació. 

 
II.  Que l’objectiu fonamental de la Fundació Privada ACSAR és el de donar suport jurídic 

i humanitari als refugiats i immigrants residents a Catalunya i oferir-los els serveis 
específics que requereixen, així com ésser intermediari entre aquests i les 
administracions.  

 
III.  Que la immigració significa, per a moltes ciutats i pobles, canvis de la seva estructura 

local. La incorporació de noves formes socials, culturals i econòmiques és un fet 
evident a barris i pobles on la immigració s’ha fet més present. Als carrers, als espais 
del veïnatge -les escoles, els serveis sanitaris i assistencials, els mercats, etc.- té lloc 
una major interacció social i una pluralitat de respostes personals i socials que 
expressen sovint la dificultat de l’acomodació a la nova realitat. És en aquests 
escenaris micro on la intervenció de projectes de socialització, de participació o 
d’integració facilita la difusió d’idees i de discursos que afavoreixen la convivència i la 
cohesió social. 

 
IV.  Que entitats ciutadanes, de constitució voluntària i, sovint de dimensió local, estan 

realitzant microprojectes de gran valor per a la pedagogia del civisme. En aquest 
context, plural i local a la vegada, la Fundació Privada ACSAR organitza activitats de 
formació i de suport a projectes d’entitats socials que actuen en barris i pobles de 
Catalunya. 

 
V.  Que la Diputació de Barcelona comparteix aquesta anàlisi de valor de les entitats 

socials que treballen per a la convivència i la integració i per a la difusió dels drets i 
els deures cívics entre la població immigrada. L’eficàcia dels programes municipals 
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per a la convivència està relacionada, sovint, amb una bona disposició del teixit 
associatiu a cooperar, en tant que municipi, en la gestió del canvi estructural que 
significa la immigració. 

 
VI.  Que des de l’any 2005 la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Igualtat i 

Ciutadania, col·labora amb la Fundació Privada ACSAR amb l’objecte de 
desenvolupar un programa d’actuació per donar suport en matèria de formació a 
dirigents d’entitats socials, veïnals o voluntàries que realitzen activitats d’acomodació 
en relació amb la immigració i per a la constitució d’un fons econòmic per tal de donar 
suport als microprojectes que les entitats presentin a la pròpia Fundació i/o als 
ajuntaments membres de la Xarxa Local per la Diversitat i la Ciutadania que promou 
la Diputació de Barcelona. 

 
VII.  Que la Diputació de Barcelona i la Fundació Privada ACSAR tenen interès en 

mantenir aquesta relació de col·laboració durant l’exercici 2011. 
 
VIII.  Que la Diputació de Barcelona ha considerat oportú atorgar una subvenció a la 

Fundació Privada ACSAR per un import de cent trenta mil (130.000) €. 
 
IX.  Que el text del present conveni fou aprovat per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona, de data xx de xxxx de 2011. 
 

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

 
PACTES 

 
Primer.-  Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una relació de col·laboració entre la Fundació Privada 
ACSAR i l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona per a l’elaboració d’un 
programa d’actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents d’entitats socials, 
veïnals o voluntàries que realitzen activitats d’acomodació en relació a la immigració i per a 
la constitució d’un fons econòmic per tal de donar suport als microprojectes que les entitats 
presentin a la pròpia Fundació i/o als ajuntaments membres de la Xarxa Local per la 
Diversitat i la Ciutadania que promou la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.-  Obligacions de les parts 
 
1.  La Diputació de Barcelona, a través  de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, es compromet a: 

- Efectuar una aportació de cent trenta mil (130.000) € a la Fundació Privada ACSAR. 
- Desplegar altres actuacions que les parts acordin desenvolupar dintre de l’àmbit 

d’actuació de la gestió de la immigració i la diversitat i la durada de vigència d’aquest 
conveni. 

- Designar dos membres a la comissió de seguiment del conveni. 
 

2. La Fundació Privada ACSAR es compromet a realitzar, entre altres, les activitats 
següents durant l’exercici 2011: 
- Constituir un fons econòmic amb les aportacions d’institucions i administracions per tal 

de donar suport als microprojectes que les entitats presentin, bé a la pròpia fundació, 
bé als ajuntaments membres de la Xarxa Local per la Diversitat i la Ciutadania que 
promou la Diputació de Barcelona. 

- Distribuir els ajuts d’acord amb allò estipulat a les bases específiques reguladores de la 
convocatòria de subvencions a les entitats locals, socials, veïnals i voluntàries, 
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aprovades per la Fundació Privada ACSAR. Donat el caràcter públic del fons econòmic, 
caldrà que les bases específiques reguladores de la convocatòria s’ajustin als principis  
establerts a l’article 8.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Lliurar a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania una còpia de cada projecte (íntegre) presentat per 
les entitats que sol·liciten ajut econòmic, així com els memòries, materials i /o 
publicacions dutes a terme per les entitats en el marc de la subvenció. 

- Elaborar un programa d’actuació per donar suport en matèria de formació a dirigents 
d’entitats socials, veïnals o voluntàries que consistirà en: 
a) Organitzar una jornada de treball per donar a conèixer el desenvolupament de la 

tasca duta a terme per les entitats en relació amb els microprojectes. 
b) Donar suport i facilitar el treball en xarxa amb les entitats que participen al 

programa, establint un espai de coordinació, d’informació i d’intercanvi 
d’experiències. 

- Elaborar una memòria anual de l’activitat desenvolupada en virtut d’aquest conveni. 
- Desplegar altres actuacions que les parts acordin desenvolupar dintre de l’àmbit 

d’actuació de la gestió de la immigració i la diversitat i la durada de vigència d’aquest 
conveni. 

- Designar dos membres a la comissió de seguiment del conveni. 
 

Tercer.-  Comissió de seguiment 
 
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre la 
Fundació Privada ACSAR i l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania que vetllarà per l’acompliment i 
l’efectivitat dels programes de cooperació que comparteixen. 
 
Aquesta comissió de seguiment estarà integrada per: 

- Un representant de la Fundació Privada ACSAR 
- Un representant de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 
- Un responsable tècnic la Fundació Privada ACSAR 
- Un responsable tècnic de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 

 
La comissió de seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi. 
 
Quart.-  Aportació econòmica de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona farà una aportació de cent trenta mil (130.000) € a la Fundació 
Privada ACSAR, que anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/D1103/232A4/48901 
del vigent pressupost corporatiu. 
 
D’aquesta quantitat, cent vint mil (120.000) € seran per al fons de suport a projectes i deu 
mil (10.000) € seran pel desenvolupament del programa de formació i el funcionament 
general de la Fundació. 
 
Cinquè.-  Acceptació de la subvenció  
 
La Fundació Privada ACSAR acceptarà la subvenció des del moment de la signatura del 
present conveni. 
 
Sisè.-  Pagament  
 
El pagament de la subvenció es realitzarà en dos terminis: 
- Un primer pagament del 50% de la subvenció a la signatura d’aquest conveni per tal que 

l’entitat pugui fer front a part dels costos d’inici de les activitats del 2011, atesa la manca 
de liquiditat actual de les entitats. 

- Un segon pagament del 50% de la subvenció un cop justificat el primer pagament del 50%. 
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Setè.- Termini i forma de justificació 
 
La Fundació Privada ACSAR haurà de justificar la realització de l’activitat subvencionada pel 
que fa al primer pagament com a màxim el dia 31 de desembre de 2011, i pel que fa al 
segon pagament com a màxim el 31 de març de 2012.  
 
La justificació es farà, per una banda i respecte del fons destinat al suport dels 
microprojectes, mitjançant un informe tècnic realitzat per la Fundació Privada ACSAR, al 
qual s’adjuntarà les actes de les reunions d’avaluació, les fitxes resum del projectes 
aprovats, un quadre resum d’aquests i els justificants d’ingrés a cadascuna de les entitats. 
La Fundació Privada ACSAR es comprometrà a lliurar a la Diputació de Barcelona còpia de 
les justificacions presentades per les entitats finançades dintre dels tres mesos següents 
comptadors des de la finalització dels microprojectes, i -com a molt tard- abans del 31 de 
desembre de 2012. 
 
D’altra banda, i respecte de la part destinada al desenvolupament del programa de formació 
i el funcionament, mitjançant la presentació al Registre General de la Diputació de 
Barcelona del compte justificatiu amb aportació de justificants que inclourà una memòria de 
l’actuació justificativa del compliment de les condicions de la subvenció amb indicació de les 
activitats realitzades i resultats obtinguts i una memòria econòmica que inclourà una relació 
de despeses, mitjançant la identificació del creditor, i el detall dels ingressos. Aquesta 
justificació anirà acompanyada de les factures, i demés justificants de les despeses 
efectuades, les quals hauran de ser originals i contenir tots els requisits legals que estableix 
la normativa vigent d’aplicació, d’acord amb els models que es facilitaran posteriorment. 
 
Vuitè.-  Obligacions  
 
1. La Fundació Privada ACSAR com a perceptora d’una subvenció concedida per la 
Diputació de Barcelona, està obligada a executar les activitats subvencionades de 
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així 
com a la seva justificació. 
 
2. La Fundació Privada ACSAR com a beneficiària d’una subvenció està obligada a 
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció 
General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida 
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 
 
3. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions. 
 
4. La Fundació Privada ACSAR haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en 
cartells o  mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
5. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 
 
Novè.-  Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
1. La Fundació Privada ACSAR haurà de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
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2. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les activitats a desenvolupar. 
 
Desè.- Imatge corporativa 
 
En totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats desenvolupades en 
base a aquest conveni i en qualsevol suport que aquestes es presentin, caldrà incorporar, 
l’anagrama i el logo de la Diputació de Barcelona, així com el text: “en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona”, juntament amb la resta d’anagrames i logos que siguin escaients. 
 
Onzè.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni abastarà des del moment de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2011. 
 
Dotzè.-  Extinció 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 
 

− Per mutu acord de les parts. 
− Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
− Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
− Per qualsevol de les causes previstes en el marc normatiu vigent. 
− La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un 

mínim de tres mesos d’antelació. 
 

Tretze.-  Regulació 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Catorzè.-  Jurisdicció competent 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la 
seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. 
 
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document, que s'estén per duplicat i a un 
sol efecte, en el lloc i data que s’indiquen a continuació.”  

 
Tercer.-  Autoritzar i disposar una despesa de cent trenta mil (130.000) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/D1103/232A4/48901 del pressupost corporatiu vigent, per 
fer front a la subvenció que s’atorga. 
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Quart.-  Notificar a la Fundació Privada ACSAR els presents acords als efectes 
oportuns. 
 
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, 


