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Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 
 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 28 d’abril de 2011. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  
 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
2.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 
tres-cents vuitanta-set mil cinc-cents setanta-sis euros amb noranta-set cèntims 
(387.576,97) € a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 
2011. 
 
Caixa de Crèdit 
 
3.- AVIÀ.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Poliesportiu, 2a f. A” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
4.- CALLDETENES.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent cinquanta mil  (150.000) € per a finançar l’actuació local “Compra 
immoble i inv. anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
5.- CANYELLES.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent cinquanta mil  (150.000) € per a finançar l’actuació local “Millora infraestructura i 
equipaments” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
6.- CARME.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuit mil 
set-cents quatre (8.704) € per a finançar l’actuació local “Mobiliari, maquinària i 
informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
7.- CARME.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
quaranta-un mil dos-cents noranta-sis (141.296) € per a finançar l’actuació local 
“Obres exercicis anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
8.- CASSERRES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quaranta-cinc mil cinc-cents setanta-dos euros amb setanta cèntims (45.572,70) €  per 
a finançar l’actuació local “Adequació Casa de la Vila” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
9.- EMD VALLDOREIX.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Modificació 
projecte escola bressol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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10.- L’ESTANY.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
vuitanta-un mil (81.000) € per a finançar l’actuació local “Restauració mina i 
senyalització” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
11.- SANT SADURNÍ D’ANOIA.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Talussos 
Timba 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
12.- SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local 
“Biblioteca, Casa Cultura 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
13.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import nou mil cent cinquanta (9.150) € per a finançar l’actuació local 
“Plaça can Passanals” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
14.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent mil cinc-cents (100.500) € per a finançar l’actuació local 
“Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
15.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.-  Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import quaranta mil tres-cents cinquanta (40.350) € per a finançar 
l’actuació local “Remodelació plaça Catalunya” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
16.- SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import nou mil 
nou-cents noranta-set euros amb sis cèntims (9.997,06) € per a finançar l’actuació 
local “Informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
17.- SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import       
vint-i-set mil tres-cents noranta-tres euros amb seixanta-quatre cèntims (27.393,64) € 
per a finançar l’actuació local “Carrer Fonthier” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
18.- SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze 
mil dos-cents trenta-tres euros amb quinze cèntims (15.233,15) € per a finançar 
l’actuació local “Millora carrer Francesc Coll” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
19.- SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
vuit mil quatre-cents trenta-quatre euros amb sis cèntims (108.434,06) € per a finançar 
l’actuació local “Expropiació, enderroc, reallotjament” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
20.- SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import catorze 
mil cent setanta-dos euros amb trenta cèntims (14.172,30) € per a finançar l’actuació 
local “Coberta escola música” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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21.- SÚRIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import set mil 
(7.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte plaça Fusteret” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
 
22.- GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import vint mil  (20.000) € per a finançar l’actuació local “Millora xarxa 
aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Coberta 
pavelló”. 
 
23.- GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.-  Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit 
de Caixa d’import vint mil (20.000) € per a finançar l’actuació local “Coberta pavelló” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar 
l’actuació “Millora xarxa aigua”. 
 
24.- EL PAPIOL.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quaranta mil nou-cents seixanta (40.960) € per a finançar l’actuació local “Millora 
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Reurb. 
c/Tarragona entre Girona i Ll. Comp.”. 
 
25.- EL PAPIOL.-  Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Reurb. c/Tarragona entre 
Girona i Ll. Comp” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar 
quaranta mil nou-cents seixanta (40.960) €  a finançar l’actuació “Millora carrers”. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
26.- Dictamen que proposa prorrogar per 1 any, per al període comprès entre el 18 de 
maig de 2011 i el 17 de maig de 2012, el conveni de cessió d’ús a la Fundació ACSAR 
del local situat a la planta principal de l’immoble del carrer XXXXX, número XXX, de 
XXXX, signat el 18 de maig de 2006.  
 
ÀREA D’EDUCACIÓ  
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
27.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic, en el marc del 
Programa Complementari de Transferències de Recursos entre Àmbits del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per a l’atorgament d’un 
ajut pel procediment  de concessió directa a l’Ajuntament de Sant Just Desvern, amb 
una aportació econòmica  de la Diputació per a l’any 2011 de  cent cinquanta-un mil 
cinc-cents (151.500) €. 

 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar els convenis tipus de col·laboració per a la 
campanya de vigilància i prevenció d’incendis a desenvolupar en la xarxa de parcs que 
gestiona la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments, any 2011. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  
 
Servei del Mercat de Treball 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar el conveni amb la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per a continuar impulsant accions 
d’intermediació laboral dins de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació XALOC, en el 
marc de les polítiques de concertació territorial de desenvolupament econòmic. 
 
ÀREA DE COMERÇ 
 
Servei de Comerç Urbà 
 
30.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya per al suport a la 
coordinació entre ajuntaments i associacions de comerciants per acordar la 
implementació de polítiques comercials al territori. 

 
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 28 d’abril de 2011, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
2.- Dictamen que proposa subvenir en un import de t res-cents vuitanta-set mil 
cinc-cents setanta-sis euros amb noranta-set cèntim s (387.576,97) € a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte d e subsidiar 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 
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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 Cugat del Vallès presentà en data 19 d'abril de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec de 2.097.947,76 € 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 Cugat del Vallès. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 2.097.947,76 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 
2.097.947,76 € amb una subvenció d’import de 387.576,97 €. 
 
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 vuitanta-set mil cinc-cents setanta-sis 
euros amb noranta-set cèntims (387.576,97) € a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
d'acord amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit 
Local en data 19 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 Cugat del Vallès, 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 
 

  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). 
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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)....................”  

 
3.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Poliesportiu, 2a f. A” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Aju ntament d’Avià.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Avià, presentada en data 
04/03/2011 per finançar la inversió “Poliesportiu, 2a f. A” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament d'Avià  
Actuació:  Poliesportiu, 2a f. A 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 21/2011 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
4.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import cent 
cinquanta mil  (150.000) € per a finançar l’actuaci ó local “Compra immoble i inv. 
anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anual itats, a l’Ajuntament de 
Calldetenes.-  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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calldetenes, presentada en 
data 20/04/2011 per finançar la inversió “Compra immoble i inv. anteriors” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Calldetenes  
Actuació:  Compra immoble i inv. anteriors 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 53/2011 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
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5.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import cent 
cinquanta mil  (150.000) € per a finançar l’actuaci ó local “Millora infraestructura i 
equipaments” al 0% d’interès i a retornar en 10 anu alitats, a l’Ajuntament de 
Canyelles.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Canyelles, presentada en 
data 21/03/2011 per finançar la inversió “Millora infraestructura i equipaments” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Canyelles  
Actuació:  Millora infraestructura i equipaments 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 27/2011 
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Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
6.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import vuit mil  
set-cents quatre (8.704) € per a finançar l’actuaci ó local “Mobiliari, maquinària i 
informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anua litats, a l’Ajuntament de 
Carme.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Carme, presentada en data 
11/04/2011 per finançar la inversió “Mobiliari, maquinària i informàtica” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Carme  
Actuació:  Mobiliari, maquinària i informàtica 
Import crèdit:  8.704 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 39/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuit mil set-cents quatre euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
7.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import cent 
quaranta-un mil dos-cents noranta-sis (141.296) € p er a finançar l’actuació local 
“Obres exercicis anteriors” al 0% d’interès i a ret ornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Carme.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Carme, presentada en data 
11/04/2011 per finançar la inversió “Obres exercicis anteriors” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Carme  
Actuació:  Obres exercicis anteriors 
Import crèdit:  141.296 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 40/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta-un mil dos-cents noranta-sis 
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
8.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import     
quaranta-cinc mil cinc-cents setanta-dos euros amb setanta cèntims (45.572,70)€  
per a finançar l’actuació local “Adequació Casa de la Vila” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Casser res.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Casserres, presentada en 
data 15/04/2011 per finançar la inversió “Adequació Casa de la Vila” i que aquesta 
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compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Casserres  
Actuació:  Adequació Casa de la Vila 
Import crèdit:  45.572,70 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 47/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-cinc mil cinc-cents setanta-dos 
euros amb setanta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
9.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Modificació projecte 
escola bressol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, presentada en data 11/04/2011 per finançar la inversió “Modificació projecte 
escola bressol” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix  
Actuació:  Modificació projecte escola bressol 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 42/2011 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import     
vuitanta-un mil (81.000) € per a finançar l’actuaci ó local “Restauració mina i 
senyalització” al 0% d’interès i a retornar en 10 a nualitats, a l’Ajuntament de 
l’Estany.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de l'Estany, presentada en data 
19/04/2011 per finançar la inversió “Restauració mina i senyalització” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de l'Estany  
Actuació:  Restauració mina i senyalització 
Import crèdit:  81.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 51/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-un mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Talussos Timba 2a f.” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Aju ntament de Sant Sadurní 
d’Anoia.-  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 Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, 
presentada en data 20/04/2011 per finançar la inversió “Talussos Timba 2a f.” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia  
Actuació:  Talussos Timba 2a f. 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 52/2011 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
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12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Biblioteca, Casa Cultura 
2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats , a l’Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, 
presentada en data 14/04/2011 per finançar la inversió “Biblioteca, Casa Cultura 2011” 
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana  
Actuació:  Biblioteca, Casa Cultura 2011 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 46/2011 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import nou mil 
cent cinquanta (9.150) € per a finançar l’actuació local “Plaça can Passanals” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Aju ntament de Santa Margarida de 
Montbui.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
presentada en data 11/04/2011 per finançar la inversió “Plaça can Passanals” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Plaça can Passanals 
Import crèdit:  9.150 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 43/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de nou mil cent cinquanta euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil 
cinc-cents (100.500) € per a finançar l’actuació lo cal “Asfaltat carrers” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Santa Margarida de 
Montbui.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
presentada en data 11/04/2011 per finançar la inversió “Asfaltat carrers” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Asfaltat carrers 
Import crèdit:  100.500 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 44/2011 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent mil cinc-cents euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta 
mil tres-cents cinquanta (40.350) € per a finançar l’actuació local “Remodelació 
plaça Catalunya” al 0% d’interès i a retornar en 10  anualitats, a l’Ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, 
presentada en data 11/04/2011 per finançar la inversió “Remodelació plaça Catalunya” 
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
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Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Margarida de Montbui  
Actuació:  Remodelació plaça Catalunya 
Import crèdit:  40.350 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 45/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil tres-cents cinquanta euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import nou mil 
nou-cents noranta-set euros amb sis cèntims (9.997, 06) € per a finançar 
l’actuació local “Informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a 
l’Ajuntament de Súria.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Súria, presentada en data 
17/12/2010 per finançar la inversió “Informàtica” i que aquesta compleix els requisits 
establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Súria  
Actuació:  Informàtica 
Import crèdit:  9.997,06 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 31/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de nou mil nou-cents noranta-set euros amb 
sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-set 
mil tres-cents noranta-tres euros amb seixanta-quat re cèntims (27.393,64) € per a 
finançar l’actuació local “Carrer Fonthier” al 0% d ’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Súria.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Súria, presentada en data 
18/04/2011 per finançar la inversió “Carrer Fonthier” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Súria  
Actuació:  Carrer Fonthier 
Import crèdit:  27.393,64 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 48/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-set mil tres-cents noranta-tres euros 
amb seixanta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil 
dos-cents trenta-tres euros amb quinze cèntims (15. 233,15) € per a finançar 
l’actuació local “Millora carrer Francesc Coll” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Súria.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Súria, presentada en data 
17/12/2010 per finançar la inversió “Millora carrer Francesc Coll” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Súria  
Actuació:  Millora carrer Francesc Coll 
Import crèdit:  15.233,15 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 213/2010 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quinze mil dos-cents trenta-tres euros amb 
quinze cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
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19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit 
mil quatre-cents trenta-quatre euros amb sis cèntim s (108.434,06) € per a 
finançar l’actuació local “Expropiació, enderroc, r eallotjament” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Súria. - La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Súria, presentada en data 
18/04/2011 per finançar la inversió “Expropiació, enderroc, reallotjament” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Súria  
Actuació:  Expropiació, enderroc, reallotjament 
Import crèdit:  108.434,06 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 49/2011 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vuit mil quatre-cents trenta-quatre 
euros amb sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import catorze  
mil cent setanta-dos euros amb trenta cèntims (14.1 72,30) € per a finançar 
l’actuació local “Coberta escola música” al 0% d’in terès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Súria.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Súria, presentada en data 
18/04/2011 per finançar la inversió “Coberta escola música” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Súria  
Actuació:  Coberta escola música 
Import crèdit:  14.172,30 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 50/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de catorze mil cent setanta-dos euros amb 
trenta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import set mil 
(7.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte  plaça Fusteret” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Súri a.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Súria, presentada en data 
17/12/2010 per finançar la inversió “Projecte plaça Fusteret” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Súria  
Actuació:  Projecte plaça Fusteret 
Import crèdit:  7.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 32/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de set mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil  
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Millora  xarxa aigua” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per  a “Coberta pavelló”, a 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28/10/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Coberta pavelló 
Import crèdit:  20.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 157/2010 

 
En data 9/12/10 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 12/3/11,  per destinar-ho a “Millora xarxa aigua”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
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Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ”Coberta pavelló” 
 

Ens local:  Ajuntament de Guardiola de Berguedà  
Actuació:  Millora xarxa aigua 
Import crèdit:  20.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 28/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.-  Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 9/12/10 si transcorregut el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció 
per part de l’Ajuntament. 
 
23.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdi t de Caixa d’import vint mil 
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Coberta  pavelló” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar -lo a finançar l’actuació “Millora 
xarxa aigua”, a l’Ajuntament de Guardiola de Bergue dà.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 28/10/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Coberta pavelló 
Import crèdit:  20.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 157/2010 

 
En data 9/12/10 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 12/3/11,  per destinar-ho a “Millora xarxa aigua”. 
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Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 28/10/10 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Guardiola de Berguedà 
Actuació:  Coberta pavelló 
Import crèdit:  0 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120 en un import de vint mil euros. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta 
mil nou-cents seixanta (40.960) € per a finançar l’ actuació local “Millora carrers” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, prov inent del crèdit per a “Reurb. 
c/Tarragona entre Girona i Ll. Comp.”, a l’Ajuntame nt d’El Papiol.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11/3/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament d’El Papiol, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Reurb. c/Tarragona entre Girona i Ll. Comp. 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 12/2010 

 
En data 10/5/10 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
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Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 17/12/10,  per destinar-ho a “Millora carrers”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ”Reurb. c/Tarragona entre Girona 
i Ll. Comp.” 
 

Ens local:  Ajuntament d’El Papiol  
Actuació:  Millora carrers 
Import crèdit:  40.960 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 41/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil nou-cents seixanta euros 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.-  Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 10/5/10 si transcorregut el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció 
per part de l’Ajuntament- 
 
25.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdi t de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Reurb. c/Tarragona 
entre Girona i Ll. Comp” al 0% d’interès i a retorn ar en 10 anualitats, en el sentit 
de destinar quaranta mil nou-cents seixanta (40.960 ) €  a finançar l’actuació 
“Millora carrers”, a l’Ajuntament d’El Papiol.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 11/3/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament d’El Papiol, amb les següents condicions: 
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Actuació:  Reurb. c/Tarragona entre Girona i Ll. Comp. 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 12/2010 

 
En data 10/5/10 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 17/12/10,  per destinar-ho a “Millora carrers”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 28/10/10 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament d’El Papiol 
Actuació:  Reurb. c/Tarragona entre Girona i Ll. Comp. 
Import crèdit:  109.040 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120 en un import de quaranta mil nou-cents seixanta euros. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
26.- Dictamen que proposa prorrogar per 1 any, per al període comprès entre el 
18 de maig de 2011 i el 17 de maig de 2012, el conv eni de cessió d’ús a la 
Fundació ACSAR del local situat a la planta princip al de l’immoble del carrer 
XXXXX, número XXX, de XXXX, signat el 18 de maig de  2006.- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària d’un local situat a la planta 
principal de l’immoble del carrer XXXXX, número XXX, de XXXX, amb una superfície 
útil de 181 m2, que té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i figura inscrit a l’Inventari 
de Béns de la Corporació amb el codi d’actiu F000011 a nivell de terreny i amb el codi 
d’actiu F000866 a nivell d’edifici. 
 
Vist que d’acord amb l’art. 8 del Text Refós dels Estatuts de l’organisme autònom local 
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària 
Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 
Vist que la Fundació ACSAR es va dirigir a la Diputació de Barcelona amb la intenció 
de sol·licitar l’ocupació del local descrit per tal de desenvolupar les finalitats que té 
encomanades i realitzar les seves activitats. 
 
Vist que la Fundació ACSAR és una entitat integrada per dirigents del món social, 
cultural, polític i professional que té per objectiu promoure i prestigiar l’estatus de 
refugiat, contribuint a trobar polítiques de convivència en els barris afectats per la 
diversitat de cultures i l’origen de la seva població. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 16 de març de 
2006, es va aprovar una minuta de conveni de cessió d’ús a favor de la Fundació 
ACSAR del local descrit. 
 
Vist que en data 18 de maig de 2006 es va signar entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació ACSAR el conveni de cessió d’ús del local descrit. 
 
Vist que el pacte tercer de l’esmentat conveni preveu que una vegada finalitzat el 
període inicial de quatre anys les parts podran acordar expressament la pròrroga de la 
cessió d’ús per anys naturals. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern, de data 29 d’abril de 2010, es va aprovar el 
dictamen que acorda prorrogar per 1 any, per el període comprès entre el 18 de maig 
de 2010 i el 17 de maig de 2011, el conveni de cessió d’ús del local indicat.  
 
Vist que el 17 de maig de 2011 finalitza la pròrroga d’una any esmentada i d’acord 
amb l’escrit de 3 de març de 2011 la Fundació ACSAR ha manifestat la seva voluntat 
de realitzar una nova prorroga del conveni de cessió d’ús formalitzat en data 18 de 
maig de 2006. 
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 8 i 11 d’abril de 2011, respectivament. 
 
Atès que els espais sol·licitats es troben actualment ocupats per la Fundació ACSAR i, 
a més, no està previst que s’ocupin pels serveis ni departaments de la Diputació de 
Barcelona. 
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Atès que en el marc de les atribucions que la vigent legislació de règim local confereix 
a les diputacions, la Diputació de Barcelona ha vingut portant a terme tasques de 
suport i col·laboracions amb diverses entitats per a la consecució de finalitats d’interès 
comú, a fi de contribuir en les activitats adreçades al conjunt dels ciutadans. 
 
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb el desenvolupament 
de les activitats de la Fundació ACSAR, doncs aquestes redunden en benefici del 
conjunt de ciutadans de la província de Barcelona. 
 
Atès el què disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Atès el què disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
respecta als principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 
 
Atès el què disposen l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
ens locals, que admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de 
béns patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin 
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 
 
Vist el punt 2.1.1.1 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada en el BOPB 
núm. 149, del 23 de juny de 2010. 
 
Per tot això, el cap sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns que elevi a la Junta de Govern l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Prorrogar per 1 any, per al període comprès entre el 18 de maig de 2011 i el 
17 de maig de 2012, el conveni de cessió d’ús del local situat a la planta principal de 
l’immoble del carrer XXXXX, número XXX, de XXXX, formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundació ACSAR en data 18 de maig de 2006. 
 
Segon.-  Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
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ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

27.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic, en el marc del 
Programa Complementari de Transferències de Recurso s entre Àmbits del Pla 
de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualita t 2008-2011, per a 
l’atorgament d’un ajut pel procediment  de concessi ó directa a l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern, amb una aportació econòmica  de la Diputació per a l’any 
2011 de  cent cinquanta-un mil cinc-cents (151.500)  €.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 d’ara 
en endavant, Protocol general, (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que 
regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin. Aquest Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 
2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009). 
 
Per decret del president de la Diputació de Barcelona de data 12/04/2010 (BOPB núm. 
95, de 21/04/2010), es va aprovar el text refós del règim de transferències de recursos 
entre àmbits del Pla de concertació 2008-2011. Aquest règim va ser modificat per 
resolució de la Presidència d’una banda el 13 de setembre de 2010 (Butlletí Oficial de 
la Província de 27 de setembre de 2010), amb la finalitat d’ajustar els criteris 
d’elegibilitat de la despesa a les línies definides per aquest règim, i de l’altra, el 2 de 
març de 2011 (Butlletí Oficial de la Província de 11 de març de 2011), per ampliar el 
termini de sol·licitud. 
 
Aquest Règim regula les condicions d’accés i formalització dels ajuts provinents de les 
transferències de recursos de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments 
a l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació. 
 
L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha sol·licitat aquesta transferència de recursos per 
tal de finançar l’increment de despeses per fer front als efectes de la crisi econòmica 
en l’àmbit dels serveis educatius locals i, en concret, en els centres educatius de 
titularitat municipal. 
 
Atès que el presents ajuts responen a l’objectiu de dotar als ajuntaments de recursos 
que permetin reforçar la seva estructura pressupostària de despesa de caràcter social i 
ciutadà. 
 
Vist que el Règim de Concertació dels presents ajuts estableix que l’acte de 
formalització establirà el règim específic d’execució dels ajuts, i en particular, 
l’aplicació del criteri d’elegibilitat de la despesa i el règim d’acceptació i justificació, tot 
especificant que, amb caràcter general, es formalitzaran convenis específics quan 
l’aportació total per línia de suport superi els 50.000 €. 
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Atès que el Protocol General preveu en la seva clàusula 13a que els ajuts derivats del 
Pla de concertació es poden formalitzar a través d’acords o resolucions administratives 
que aprovin la concessió d’ajuts i que concreten les condicions de prestació d’aquest 
suport i la seva execució i justificació. 
 
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada en el BOPB 
núm. 149, del 23 de juny de 2010, que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació de 
convenis per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents   

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar, en el marc del Programa Complementari de Transferències de 
Recursos entre Àmbits del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, l’atorgament del següent ajut pel procediment de concessió directa, 
d’acord amb les previsions d’execució comunicada per l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern en la sol·licitud formulada a la Diputació, d’acord amb el que s’estableix a la 
part expositiva del present Dictamen:  
 
Línia de suport Serveis educatius locals.  Centres educatius de titularitat municipal 

Codi XBMQ Ens local NIF Previsió 
execució 2011 

11X71030 Ajuntament de Sant Just Desvern XXXXXXXX 151.500 
TOTAL APORTACIÓ ECONÒMICA 151.500 

 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza l’ajut anterior, el 
text del qual es transcriu a continuació: 

 
“ CONVENI ESPECÍFIC 

 
Dades identificatives 
Codi XBMQ: 11X71030 
Ens: Ajuntament de Sant Just Desvern 
NIF: XXXXXXXXX  

Actuació: 
Suport econòmic per a finançar mesures en l’àmbit dels serveis 
educatius locals i, en concret, en els centres educatius de titularitat 
municipal 

Import 151.500 € 
Centre Gestor 81100 Gerència de Serveis d’Educació 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President, 
amb NIF XXXXXXXXX, facultada d’acord amb l’epígraf 5.1 k) de la Refosa núm. 1/2010, 
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 
2010, i publicada al BOPB núm. 149 de data 23 de juny de 2010, assistida per la Secretaria 
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General, Sra. Petra Mahillo García, 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. 52 de 
31.03.2010.  
 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN, representat pel seu Alcalde, l’Il.lm. Sr. Josep 
Perpinyà i Palau, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Xavier Aragüés Martí. 

 
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 
(d’ara en endavant, Protocol general) (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc 
que regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin. El Protocol general ha estat modificat pel Ple de 30 
d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009). 

II. Per decret del president de la Diputació de Barcelona de data 12/04/2010 (BOPB 
núm. 95, de 21/04/2010), es va aprovar el text refós del règim de transferències de 
recursos entre àmbits del Pla de concertació 2008-2011. 

III. Atès que l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
suport econòmic per a mesures en l’àmbit dels serveis educatius locals i, en concret, 
en els centres educatius de titularitat municipal. 

IV. La sol·licitud 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      
data .... 

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

 
PACTES 

 
1. Objecte del conveni 
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Suport econòmic destinat als centres educatius de 
titularitat municipal. 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Serveis i activitats 

Línia d’actuació Serveis educatius locals 
 

1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens 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: 
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� Per part de la Diputació: 
 

La prestació del següent suport: 
 

 Import 151.500 € 
         

� Per part de l’ens adherit 
 

La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.  
 

3. Acceptació  
L’acceptació de la subvenció per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern es produirà 
mitjançant la signatura d’aquest conveni. Aquesta formalització haurà de tenir lloc, com a 
màxim, en el termini de tres mesos a partir de la data de la notificació a l’interessat de 
l’aprovació d’aquest Dictamen. 

 
Si l’ens adherit no formalitzés la seva acceptació en la forma i en el termini anterior, la 
Diputació de Barcelona podrà optar, discrecionalment, entre comunicar un nou termini 
màxim d’un mes i mig o considerar que el beneficiari ha renunciat a l’ajut. 

 
4. Vigència del conveni 
Aquest conveni serà vigent des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva vigència 
fins el 31 de desembre de 2011.  

 
5. Despeses elegibles 
Són despeses objecte de l’ajut les incloses en els punts 7.2 del Decret del president de la 
Diputació de Barcelona, de data 12 d’abril de 2010,  pel qual s’aprova el text refós del règim 
de transferències de recursos entre àmbits del Pla de concertació 2008-2011 (BOPB núm. 
95, de 21/04/2010), en tot cas, aquelles que es corresponguin amb el desenvolupament de 
polítiques públiques locals referides a la prestació i realització de serveis i activitats locals, a 
que es refereix la clàusula setena lletra b. del Protocol General del Pla de Concertació 
XBMQ 2008-2011. 

 
6. Justificació  
6.1. Es podran justificar despeses generades dins del període d’execució de l’ajut, 

establert en el període comprés entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 
2011.  

 
6.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a trametre a 

la Diputació la justificació de les actuacions objecte d’ajut. 
 
6.3. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari presenti al 

Registre de factures de la Diputació el model normalitzat “Justificació de despeses” 
codi YC-0403, disponible a www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el 
secretari (interventor/a) de l’ens beneficiari fa constar el següent: 
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació, que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura en cas de despeses generals; i període de 
la nòmina per perceptor, nom i NIF del perceptor i import justificat en cas de 
despeses de personal. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
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- Que l’ens beneficiari 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, i que i seran conservats per un període no inferior a 6 anys. 

- 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). 

 
6.4. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran d’estar 

datades dins del període d’execució de l’ajut. No obstant, en aplicació de l’article 9.1 
del Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament on 
es regulen les obligacions de facturació, s’acceptaran factures datades fins a un mes 
posterior a la finalització del període d’execució establert. Les factures es referiran, en 
tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució. 

 
6.5. En cas que el total d’aportacions superi el 100% del seu cost de realització o que les 

despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic per la Diputació quedarà ajustat a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada.  

 
6.6. l’Ajuntament de Sant Just Desvern haurà d’estar al corrent dels deutes contrets 

envers la Diputació de Barcelona per tal de que aquesta faci efectiva la seva 
aportació. 

 
6.7. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o materials, 

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

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

 
8. Gestió i aplicació de romanents :   
En cas que a la finalització de l’exercici econòmic la quantitat compromesa per la Diputació 
de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta 
diferència s’acumularà, en virtut de la naturalesa plurianual d’aquest ajut, a l’exercici 
immediatament següent, fins a la finalització de l’actuació.  En cap cas se superarà 
l’anualitat 2012. 

 
9. Identificació i senyalització 
Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència de 
la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial, d’acord amb les Instruccions de 
senyalització aprovades per la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i 
els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc www.diba.cat/comunicació  

 
10. Documentació tècnica  
10.1.  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. 

 
10.2.  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, treballs tècnics, 
memòries). 
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11. Modificacions 
11.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, 

l’ens beneficiari haurà de comunicar-ho al centre gestor. 
 
11.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en 

l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi 
recollida en el clausulat.  

 
11.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud 

raonada i degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens 
beneficiari presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització 
del període d’execució. 

 
11.4. 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. 

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

lloc a la seva resolució. 
 
12.2. 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. 

 
12.3. 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. 

 
13. 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. 

 
14. Marc normatiu 
14.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i el 

Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
14.2. 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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15. 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. 

 
16. 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 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. 

 
17. 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.”  

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total màxima de cent cinquanta-un mil   
cinc-cents (151.500) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/81100/323A0/46260, 
del pressupost de la Corporació per a l’exercici 2011. 
 
Quart.- Condicionar l’acord anterior a l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 
6/2011 que conté l’augment de crèdit de l’aplicació pressupostària 
G/81100/323A0/46260 del pressupost de despeses de 2011,  per import de cent mil 
(100.000) €. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Just Desvern. 
 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar els convenis tipu s de col·laboració per a la 
campanya de vigilància i prevenció d’incendis a des envolupar en la xarxa de 
parcs que gestiona la Diputació de Barcelona amb el s ajuntaments, 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, a través de l’Àrea d’Espais Naturals gestiona una 
xarxa de parcs, entre els quals figuren: El Parc del Montnegre i el Corredor, el Parc de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac i el Parc del Garraf. 
 
Atès que la gestió d’aquests territoris s’efectua d’acord amb els seus respectius plans 
especials, essent un dels instruments de la gestió el programa anual d’activitats. En 
aquests programes es preveu, com un dels seus eixos importants, la posada en marxa 
d’un dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis.  
 
Atès que des de fa aproximadament 22 anys s’executa un pla de vigilància i prevenció 
d’incendis que incideix principalment en millorar la detecció mitjançant l’establiment de 
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punts de guaita en llocs estratègics d’alta visibilitat i unitats mòbils de primera 
intervenció sobre el territori. Aquests mitjans complementen l’acció de prevenció que 
realitzen altres departaments i administracions i s’han mostrat altament efectives en 
els darrers anys. 
 
Atès que el pla de vigilància i prevenció d’incendis es concreta doncs en la 
contractació de personal per efectuar les tasques que preveu el propi pla. La idoneïtat 
dels punts de guaita respon a les característiques orogràfiques escollint els punts de 
major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les zones que romanguin ocultes. La 
localització de les unitats de primera intervenció respon també a la lògica territorial 
ubicant-les a les zones exposades a major risc i tenint en compte la distribució sobre el 
territori de Catalunya dels mitjans d’extinció de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que operativament i al llarg d’aquests 22 anys la fórmula utilitzada per executar 
els esmentats plans ha estat la del conveni interadministratiu, que suposa establir una 
estreta relació de col·laboració entre l’administració gestora dels parcs i els 
ajuntaments de la zona. 
 
Atès que aquesta col·laboració s’ha utilitzat amb la major part dels ajuntaments que 
tenen parcialment o total el seu territori en els parcs naturals. 
 
Atès que a l’empara dels convenis que cada any es formalitzaven, l’Ajuntament 
assumia la contractació laboral del personal que intervenia en la campanya, establint-
se entre l’Ajuntament i el personal contractat la relació jurídica laboral “ocupador-
empleat”. 
 
Atès que a la campanya de 2008 es va iniciar una nova fórmula de col·laboració, que 
fos la Diputació de Barcelona la que contractés al personal que ha d’intervenir en el 
dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis, es segueix amb aquesta línia de 
col·laboració per a la campanya de l’any 2011. 
 
Atès que per aquesta raó, malgrat que la Diputació de Barcelona es faci càrrec de la 
contractació i corresponent gestió operativa dels recursos humans, és del tot 
imprescindible garantir el manteniment d’una de les característiques bàsiques de totes 
les campanyes que fins ara s’han dut a terme: la proximitat al territori. 
 
És per aquest motiu que es vol continuar mantenint el marc de col·laboració amb els 
ajuntaments dels parcs, mitjançant convenis que fixin el nou model d’actuació entre la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments. 
 
Per a la campanya de vigilància i prevenció d’incendis per a l’any 2011 es compta amb 
la participació dels següents ajuntaments: 
 
Parc del Montnegre i el Corredor  
 

Ajuntament de Vallgorguina 
Ajuntament de Fogars de la Selva  
Ajuntament de Llinars del Vallès 
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Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac  
 

Ajuntament de Mura 
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
 

Parc del Garraf  
 

Ajuntament de Sitges 
Ajuntament de Begues 
Ajuntament de Castelldefels 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls 
 

Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació 
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència 
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del 
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre 
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de 
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la 
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, així com els articles 108 i següents de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 

Vist el punt 2.1.3.b) de la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, publicada al BOPB núm. 149, de 
data 23.06.2010. 
 

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 
 

A C O R D S 
 

Primer.-  Aprovar el conveni tipus de col·laboració institucional per fixar les condicions 
de participació en la campanya de vigilància i prevenció d’incendis per a 2011 a 
desenvolupar en els parcs que gestiona la Diputació de Barcelona amb els 
ajuntaments que es relacionen en l’annex I al dictamen, i d’acord amb la minuta de 
conveni que a continuació es transcriu: 
 

I.-  “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BA RCELONA I 
L'AJUNTAMENT DE ...................... RELATIU AL D ISPOSITIU DE VIGILÀNCIA I 
PREVENCIÓ D’INCENDIS DEL PARC NATURAL DE .......... ............. DE L’ANY 2011  

 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais 
Naturals, l’II·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas, 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, de data 23 de juny de 2010, 
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assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de data 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de 
31.03.2010). 
 
AJUNTAMENT DE ............................................................................................................. 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
I. Que les parts intervenen en nom i representació dels organismes esmentats en ús 

de les facultats que tenen conferides i de les competències que els atorga la 
legislació vigent i es reconeixen mútua i recíproca capacitat per adoptar els 
compromisos que es deriven del present conveni. 

 
II. Que la Diputació de Barcelona té encomanada la gestió del Pla Especial de 

Protecció del Medi Físic i el paisatge del Parc ............i que un dels objectius del 
programa de conservació i tractament físic del territori és la prevenció dels incendis 
forestals. A tal efecte, anualment, es desenvolupa un pla de vigilància de prevenció 
d’incendis mitjançant el nomenament interí de personal amb tasques de guaita, 
vigilant i operador de comunicació.  

 
III. Que la Diputació de Barcelona requereix, per al desenvolupament de l’esmentat pla 

de vigilància de prevenció d’incendis, d’un parc mòbil constituït principalment per 
vehicles de primera intervenció. Aquests vehicles estan equipats amb un dipòsit i 
una bomba suficients per poder controlar i extingir conats d’incendi i realitzar 
tasques de suport a l’extinció d’incendis forestals. 

 
IV. Que l’Ajuntament disposa d’un vehicle equipat amb una unitat de primera 

intervenció i té la voluntat de seguir participant activament en el pla de vigilància i 
prevenció d’incendis per tal que aquest es dissenyi i s’executi de la manera més 
pròxima al territori i més eficient possible, i està disposat a aportar els mitjans que 
estan al seu abast per tal que, conjuntament amb els recursos i mitjans que aporta 
la Diputació de Barcelona, s’assoleixin els objectius del pla de vigilància i prevenció.   

 
Que la present minuta de conveni està aprovada per la Junta de Govern, en data 
xxxxxxxxxx. 
 
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 del present conveni de col·laboració és donar suport i cobertura a les 
necessitats que es deriven d’incrementar la vigilància a l’àmbit del parc durant el període 
de major risc d’incendis forestals, segons les previsions del pla de vigilància i prevenció 
d’incendis per a 2011. 
 
L’estratègia de vigilància i prevenció tindrà per objectius: evitar comportaments de risc, 
detectar i donar avís dels inicis de foc amb la màxima celeritat i disposar d’unitats mòbils 
de primera intervenció.  
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Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
• Dissenyar el pla de vigilància i prevenció anual, que es farà a partir de 

l’experiència acumulada al llarg dels anys i tenint en compte les necessitats del 
territori i els recursos existents. 

 
• Nomenar interinament el personal per al programa estrictament temporal que 

suposa fer front al pla de vigilància i prevenció d’incendis de l’any 2011, i amb les 
condicions que es detallen al present conveni, i destinar-lo a prestar servei al parc, 
sota l’adscripció funcional del cap de la Unitat de Guarderia del parc, durant la 
campanya de prevenció de 2011. 

 
• Vetllar pel bon estat i ús de tots els vehicles i de les seves dotacions 

corresponents durant la vigència del pla de vigilància i prevenció d’incendis. Així 
mateix sufragar les despeses motivades per l’adquisició de combustible, 
manteniment i reparació del vehicle i la corresponent reposició del material que es 
pugui malmetre o perdre’s durant aquest període. L’ Ajuntament haurà de 
presentar certificat de l’interventor/a acreditatiu de les despeses en un termini no 
superior al 31 de març de 2012. 

 
• Coordinar i dirigir el pla. 
 

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament   
 
• Aportar en tot moment els suggeriments que estimi oportuns per tal de garantir 

que el pla de vigilància i prevenció es dissenya i s’executa atenent criteris 
d’eficiència, eficàcia i vinculació al territori. 

 
• L’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació de Barcelona, durant el període 

comprès entre l’1 de juny i el 12 de setembre de 2011, el vehicle equipat amb una 
unitat de primera intervenció per a l’extinció d’incendis, de propietat o cedit en ús 
per la Diputació de Barcelona, per ser destinat a les tasques de vigilància i 
prevenció d’incendis forestals del parc durant el període de vigència del pla. 

 
• L’Ajuntament es compromet a vetllar pel bon ús del vehicle quan aquest estigui a 

la seva disposició. A fi i efecte d’inspeccionar l’estat del vehicle i garantir el seu 
bon funcionament a partir de la data abans esmentada, les dues parts es reuniran 
amb una antelació mínima d’un mes. Així mateix, s’acordaran temes logístics com 
el lloc de recollida del vehicle, l’espai destinat com a vestuari, el dipòsit de 
material, etc. 

 
Quart.- Vigència i efectivitat del  conveni 
 
El present conveni produirà efectes a partir del dia de la seva signatura i quedarà extingit 
pel seu compliment quan finalitzi el pla de vigilància i prevenció d’incendis, previst pel dia 
12 de setembre d’enguany, i, en tot cas, quan s’hagin complert les obligacions 
imposades a les parts. 
 
En el supòsit de pròrroga la vigència anual quedarà fixada en l’annex que s’aprovarà. 
 
Cinquè.- Incompliment 
 
El present conveni podrà resoldre’s, prèvia denúncia d’una de les parts, en cas 
d’incompliment per l’altra de les obligacions pactades en aquest conveni.  
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Sisè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 

 
a) Per expiració del seu termini o la seva pròrroga, prèvia denúncia de qualsevol de les 

parts, d’acord amb el que preveu el pacte quart. 
b) Per resolució, d’acord amb la clàusula anterior. 
c) Per mutu acord de les parts manifestat per escrit. 
d) Per la impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats que constitueixen 

l’objecte, degudament motivada i puntualment comunicada a l’altra part. 
e) Per qualsevol altra causa admissible en dret. 

 
Setè.- Marc normatiu del present conveni 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït per les presents clàusules i per tot allò 
establert en el capítol 1 del Títol 7 del ROAS, així com els articles 108 i següents de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya i la resta de normativa aplicable.  
 
Vuitè.- Jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa, per la qual cosa, d’acord amb el que 
disposa l’article 10.1 g de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, les qüestions litigioses  que es plantegin arran de la seva 
execució i que no es puguin resoldre pel mutu acord de les parts se sotmetran al 
coneixement de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.” 
 

II.-  Parc del Montnegre i el Corredor  
  

Ajuntament de Vallgorguina 
Ajuntament de Fogars de la Selva  
Ajuntament de Llinars del Vallès 
  
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac  
 
Ajuntament de Mura 
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
  
Parc del Garraf  
 
Ajuntament de Sitges 
Ajuntament de Begues 
Ajuntament de Castelldefels 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls”  

 
Segon.-  Comunicar aquesta resolució relativa a la “Campanya de vigilància i prevenció 
d’incendis a desenvolupar en la xarxa de parcs, per a l’any 2011” als ajuntaments 
esmentats per al seu coneixement i als efectes escaients. 
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“ ANNEX I AL DICTAMEN DE DATA 26 D’ABRIL DE 2011 D’AP ROVACIÓ DE CONVENIS 
DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ D’INCENDIS EN LA XARXA DE  PARCS, ANY 2011. 
 
Núm.  d’expedient: 2011/3626 
 
NIF      DESTINATARIS 
 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Vallgorguina 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Fogars de la Selva 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Llinars del Vallès 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Mura 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Sitges 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Begues 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Castelldefels 
XXXXXXXXX    Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
XXXXXXXXX    Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls”  

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

 
Servei del Mercat de Treball 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar el conveni amb la  Confederació Sindical de 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, per a con tinuar impulsant accions 
d’intermediació laboral dins de la Xarxa de Serveis  Locals d’Ocupació XALOC, 
en el marc de les polítiques de concertació territo rial de desenvolupament 
econòmic.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, té com 
a línies d’actuació prioritàries el suport als ens locals de la província de Barcelona, en 
els àmbits de la promoció econòmica i el foment de l’ocupació. 
 
L’organització dels fons estructurals i de les iniciatives comunitàries, destaquen que les 
mesures i accions de promoció econòmica i foment de l’ocupació a nivell local s’han 
d’articular amb tots els actors del territori, donant especial rellevància a la concertació 
amb els agents socials per tal de dur-les a terme. 
 
En el marc de l’estratègia comunitària per l’ocupació, la Diputació de Barcelona, a 
través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, ha articulat fins ara la seva tasca de 
desenvolupament local i ocupació al voltant dels Pactes territorials de Promoció 
Econòmica i Ocupació, en tant que instruments de concertació i programació estratègica 
territorials, integrant les actuacions en la xarxa de recursos i programes que sorgeixin 
dels esmentats pactes.  
 
En base a l’experiència dels Pactes, i com a evolució natural d’aquests, en l’actual Pla 
d’Actuació del Mandat 2008-2011, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic està impulsant 
i donant suport a formes organitzatives que permetin intervenir de manera integral, 
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concertada i estratègica sobre el desenvolupament econòmic i l’ocupació del territori: les 
Agències de Desenvolupament Econòmic. 
 
Aquest nou model territorial cap al que ens encaminem, neix com a resposta als reptes 
que des de fa anys afronten els governs locals, derivats d’una realitat econòmica i social 
cada cop més complexa i canviant en el marc de la “globalització”. Es tracta d’una nova 
manera d’entendre la forma de governar que respon sobretot al sorgiment d’una nova 
manera d’entendre l’espai o la dimensió territorial: ja no com una continuïtat física sinó 
com una successió de punts o nodes vinculats per línies de relació (el “territori xarxa”). 
Podríem dir que aquesta nova manera d’entendre la forma de governar pretén estimular 
la transformació de les capacitats de govern, tot acceptant i aprofitant la interacció entre 
nivells governamentals, la presència de xarxes d’actors múltiples, la importància dels 
continguts de les polítiques, i l’establiment de complicitats que permetin sumar recursos i 
dissenyar estratègies d’actuació integrades. 
 
Dins d’aquest context de gestió relacional i de suma d’esforços, i en exercici de la seva 
competència per a la prestació de suport tècnic i econòmic,  el Servei de Mercat de 
Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona ha 
vingut posant a disposició dels agents integrants dels Pactes territorials de Promoció 
Econòmica i Ocupació la Metodologia – Aplicatiu XALOC per planificar, gestionar i 
avaluar les activitats dels serveis locals d’ocupació i, per tant, de les actuacions que es 
realitzen en l’àmbit de les polítiques d’ocupació en el mercat de treball local.  
 
La Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha vingut sent 
membre dels Pactes territorials de Promoció Econòmica i Ocupació de la província de 
Barcelona, i dins del marc abans exposat ha sol·licitat una subvenció anual per realitzar 
accions d’intermediació laboral durant l’any 2011 per un import de cent set mil set-
cents setanta (107.770) €. 
 
Vist el marc legal pel que es regeixen les subvencions, concretament la Llei General 
de Subvencions (LGS), el Reglament que el desenvolupa, el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya i l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
contempla en l’article 15 els supòsits de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS, i que en aquest cas es compleixen els requisits 
previstos a l’apartat c) de l’article 15 per tal de procedir a la concessió d’una subvenció 
per concessió directa a la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, ja que aquesta entitat és un dels dos sindicats amb representació 
majoritària que està present en tots els Pactes Territorials de la província de Barcelona 
col·laborant amb la corporació en el desenvolupament d’aquests tipus d’actuacions en 
el territori. A aquest efecte, l’altre sindicat majoritari també serà subvencionat.  
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 de la LGS habilita a que aquestes 
subvencions s’instrumentin mitjançant conveni. 
 
Atès que es donarà compliment a l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança en el 
sentit d’incorporar els requisits que s’enumeren al text del conveni. 
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Vistos el punt 2.1.3 c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència 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, la cap del Servei 
de Mercat de Treball, proposa al president delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, que elevi a la Junta de Govern, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa, d’acord amb 
l’apartat c) de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions, a la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb NIF XXXXXXXXX, per un 
import cent set mil set-cents setanta (107.770) €, destinada a finançar accions 
d’intermediació laboral dins de la Xarxa XALOC. 
 
Segon.-  Aprovar la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la 
qual és la següent: 
 

“ CONVENI A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELO NA I LA 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONA L DE CATALUNYA, 
PER A CONTINUAR IMPULSANT ACCIONS D’INTERMEDIACIÓ L ABORAL DINS DE LA 
XARXA DE SERVEIS LOCALS D’OCUPACIÓ XALOC, EN EL MAR C DE LES 
POLÍTIQUES DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL DE DESENVOLUP AMENT ECONÒMIC 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, Teodoro Romero i Hernández, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149 de data 23 
de juny de 2010, assistit per la Secretaria Delegada. 
 
CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA, 
representada pel Director de Finances i Serveis, el Sr. Jordi Llorens Huc, segons els poders 
que li confereix l’escriptura pública núm. XXX de data XX de XXX de XXXX, del notari             
Sr. J. R. M. T., de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
El Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per 
Reial Decret 781/86, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de 
Règim Local, així com el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atorguen a les Diputacions competències 
d’assistència i cooperació als municipis. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, té com a 
línies d’actuació prioritàries el suport als ens locals de la província de Barcelona, en els 
àmbits de la promoció econòmica i el foment de l’ocupació. 
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L’organització dels fons estructurals i de les iniciatives comunitàries, destaquen que les 
mesures i accions de promoció econòmica i foment de l’ocupació a nivell local s’han 
d’articular amb tots els actors del territori, donant especial rellevància a la concertació amb 
els agents socials per tal de dur-les a terme. 
 
En el marc de l’estratègia comunitària per l’ocupació, la Diputació de Barcelona, a través de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, amb la voluntat de reforçar el paper tant de les 
corporacions locals com el d’altres agents socials actius propers als ciutadans, ha articulat fins 
ara la seva tasca de desenvolupament local i ocupació, mitjançant l’establiment d’accions 
concertades, al voltant dels Pactes Territorials de Promoció Econòmica i Ocupació, en tant 
que instruments de concertació i programació estratègica territorials, integrant-se les 
actuacions en la xarxa de recursos i programes que sorgeixin dels esmentats pactes. 
 
En base a l’experiència dels Pactes, i com a evolució natural d’aquests, en l’actual Pla 
d’Actuació del Mandat 2008-2011, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic està impulsant i 
donant suport a formes organitzatives que permetin intervenir de manera integral, 
concertada i estratègica sobre el desenvolupament econòmic i l’ocupació del territori: les 
Agències de Desenvolupament Econòmic. 
 
Aquest nou model territorial cap al que ens encaminem, neix com a resposta als reptes que 
des de fa anys afronten els governs locals, derivats d’una realitat econòmica i social cada 
cop més complexa i canviant en el marc de la “globalització”. En aquest context, emergeix 
una nova manera d’entendre la forma de governar que respon sobretot al sorgiment d’una 
nou sistema d’entendre l’espai o la dimensió territorial: ja no com una continuïtat física sinó 
com una successió de punts o nodes vinculats per línies de relació (el “territori xarxa”). 
Podríem dir que aquesta nova manera d’entendre la forma de governar pretén estimular la 
transformació de les capacitats de govern, tot acceptant i aprofitant la interacció entre nivells 
governamentals, la presència de xarxes d’actors múltiples, la importància dels continguts de 
les polítiques, i l’establiment de complicitats que permetin sumar recursos i dissenyar 
estratègies d’actuació integrades. 
 
Dins d’aquest context de gestió relacional i de suma d’esforços, i en exercici de la seva 
competència per a la prestació de suport tècnic i econòmic, el Servei de Mercat de Treball 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona ha vingut posant a 
disposició dels agents integrants dels Pactes territorials de Promoció Econòmica i Ocupació 
la Metodologia – Aplicatiu XALOC per planificar, gestionar i avaluar les activitats dels serveis 
locals d’ocupació i, per tant, de les actuacions que es realitzen en l’àmbit de les polítiques 
d’ocupació en el mercat de treball local.  En aquest sentit, cal dir que la Confederació 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha vingut sent membre dels Pactes 
territorials de Promoció Econòmica i Ocupació de l’àmbit territorial de província de 
Barcelona. 
 
En el marc abans exposat és  voluntat d’ambdues Entitats continuar promovent una actuació 
coordinada i una cooperació amb altres agents i administracions locals del territori 
participants en els diferents Pactes Territorials de Promoció Econòmica i Ocupació, per a 
l’execució d’accions d’intermediació laboral dins de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació 
XALOC amb l’objectiu d‘incrementar l’ocupació del mercat de treball local, tot  impulsant 
accions d’orientació i d’inserció laboral i fomentant l’assessorament de les persones i de les 
empreses destinatàries. 
  
Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona de data .... de ............... de 2011. 
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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 

 
1. L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la 

Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya per a l’execució 
d’accions d’intermediació laboral dins de la Xarxa  de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC), 
en el marc de les polítiques de concertació territorial de Desenvolupament Econòmic, que 
es venen realitzant des de l’any 2000. 

 
2. La col·laboració té l’objectiu de la creació d’ocupació, a través de la concertació d’activitats 

d’orientació i d’inserció laboral de les persones destinatàries del servei així com d’accions 
adreçades a la detecció de les necessitats de les empreses dins del mercat laboral del 
territori de la província.  

 
Segon.-  Actuacions objecte del conveni 
 
Tenint en compte que és obligatori que la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya utilitzi en el desenvolupament, el seguiment i l’avaluació  de les 
actuacions conveniades, la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació 
(XALOC) de la província de Barcelona així com l’aplicació informàtica XALOC, les accions 
objecte del conveni es concreten en totes o algunes de les següents:  

 
1. Les que formen part de l’itinerari del demandant d’ocupació,  i que inclouen entre d’altres 

accions: 
a. entrevistes ocupacionals 
b. assessoraments individuals 
c. sessions grupals 
d. sessions informatives 
e. seguiment dels demandants d’ocupació 

 
2. Les que formen part de l’itinerari de l’oferent de llocs de treball (empresa) i que inclouen 

entre d’altres accions: visites, seguiments i prospecció. 
 
3. La intermediació entre la demanda i l’oferta de treball, que inclou la seva gestió i el seu 

seguiment.  
 

Tercer.-  Obligacions   
 

1: La Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya es compromet a: 
 
1.  Dur a terme les accions d’intermediació laboral en el marc d’aquest conveni utilitzant 

l’aplicació informàtica XALOC així com la metodologia de treball de la Xarxa de Serveis 
Locals d’Ocupació (XALOC) de la província de Barcelona,  fer-ho amb la màxima 
diligència, cura i receptivitat envers les persones  i les empreses usuàries i de conformitat 
amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com 
procedir a la justificació tècnica i econòmica de les accions subvencionades. 

 
2. Realitzar les actuacions durant l’any 2011. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 54/62 
 

3. Destinar directament els recursos humans (estructures) assignats a la realització 
d’aquestes accions a Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (XALOC) de la província de 
Barcelona amb els compromisos que se’n deriven. 

 
4. Responsabilitzar-se de l’actualització permanent de les dades, referents al 

desenvolupament de les accions, contingudes a la “Metodologia-Aplicatiu Xaloc”. 
 
5. Presentar una memòria de l’actuació realitzada i els resultats obtinguts  en els termes 

establerts al pacte vuitè i novè d’aquest conveni. 
 
6. Treballar de manera articulada l’itinerari de la demanda i l’itinerari de l’oferta, tot fomentant  

que hi hagi un alt nivell de coordinació entre els diferents tècnics  que desenvolupen llur 
activitat en l’àmbit de la intermediació laboral. 

 
7.  Conservar tots els justificants (factura i/o documents de valor probatori equivalent, sota 

forma d’original o fotocòpia compulsada), a la seva seu i a disposició de la Diputació de 
Barcelona durant el període mínim de 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions.  

 
8.  Sotmetre’s a totes les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la 

Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació amb la subvenció concedida. 

 
9.  Fer esment de l’ajut de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte i en tota la 

documentació generada per l’activitat subvencionada, en particular en els cartells, 
fulletons, anuncis i altres elements de difusió utilitzats per donar-la a conèixer, així com 
als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi 
de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de 
la Diputació de Barcelona. 

 
L’incompliment d’alguna de les anteriors obligacions originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida. 

 
2:  La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
1. Aportar una col·laboració econòmica pel desenvolupament de les accions en el període 

comprés entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011 en l’import establert al 
pacte quart d’aquest conveni. 

 
2. Fer el seguiment del desenvolupament de les accions mitjançant les dades extretes de 

la “Metodologia-Aplicatiu Xaloc” 
 

Quart.- Import de la subvenció 
 
La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball subvencionarà a la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya amb un import de cent 
set mil set-cents setanta (107.770) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
C1101/241A0/48900 del pressupost vigent, per la realització de les activitats descrites als 
punts anteriors. L’import de les despeses a justificar haurà de ser com a mínim el doble de 
la subvenció. 
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Cinquè.-  Acceptació de la subvenció 
  
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat 
beneficiària.  
 
Sisè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des del dia 1 de gener de 2011 i fins el 31 de desembre de 
2011. Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
Setè.- Termini d’execució  
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució de 
les accions d’intermediació laboral conveniades, la qual es durà a terme durant tot l’any 
2011. 
 
Vuitè.-  Termini i forma de justificació  
 
L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a 
màxim el dia 1 de març de 2012, mitjançant la presentació al Registre General de la 
Diputació del compte justificatiu amb aportacions de justificants de la despesa, d’acord amb 
l’article 23 a) de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, incloent 
com a mínim  els següents documents: 

 
1. Memòria d’actuació i de resultats obtinguts, entenent per aquesta el document pel qual el 

beneficiari justifica el compliment de les condicions imposades en l’acte de concessió de 
la subvenció. 

 
En la memòria d’actuacions hauran de constar: 
- Les activitats realitzades 
- Els resultats aconseguits 
- Les desviacions del pressupost inicial, en el cas què la subvenció s’hagi atorgat en 

relació a un pressupost previst. 
- Tots aquells extrems que siguin d’interès i que s’hagin fixat en el present conveni. 

 
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, amb el detall següent: 
 

• Relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del concepte de la 
despesa, creditor, import, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la 
subvenció 

 
• Informe del responsable de l’entitat amb els criteris de repartiment dels costos 

indirectes utilitzats, tot tenint en compte  que aquests costos no podran excedir del 
15% de l’import subvencionat per la Diputació de Barcelona. 

 
• Relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat les activitats 

conveniades, amb indicació de l’import i la procedència. O declaració del responsable 
de l’Entitat conforme no s’ha rebut cap ingrés o subvenció per cofinançar-les.  

 
• Original o còpia compulsada dels documents justificatius de les despeses 

relacionades que hauran d’estar datades dintre del termini  d’execució. Entre aquests 
documents caldrà que s’aportin 
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− En el supòsit que s’externalitzin part de les accions subvencionades i quan se 
superin els dotze mil (12.000) € per a les despeses consistents en subministraments 
o prestació de serveis, caldrà que s’aporti original o còpia compulsada dels tres 
pressupostos sol·licitats. En aquest cas l’entitat haurà d’haver contractat  l’oferta 
més avantatjosa econòmicament.  

− No es podrà fer subcontractacions sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit 
de la Diputació de Barcelona, i en cap cas es podrà superar el 50% de l’import de 
l’activitat subvencionada. En cas que la Diputació hagués autoritzat la 
subcontractació caldrà presentar original o còpia compulsada del contracte i no es 
podrà dur a terme amb persones incurses en les prohibicions de l’art.13 LGS, ni 
amb aquelles que hagin percebut subvencions per a la realització de les accions 
conveniades. 

− Contractes de treball de les persones contractades específicament per a la 
realització de les accions subvencionades així com  les nòmines de tot el personal 
imputat en la justificació de despeses, els butlletins de cotització (TC1 i TC2) i 
l’imprès acreditatiu de l’ingrés de les retencions d’IRPF. 

 
• Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social en les 

termes del pacte novè d’aquest conveni i de la legislació aplicable. 
 

Novè.- Termini de pagament   
 
1.  El pagament de la subvenció es podrà realitzar en dos terminis: 

 
- El primer 50%, prèvia justificació de despeses per un import com a mínim igual al 50% 

del cost total a justificar. 
  
- El segon 50% a la finalització del conveni, prèvia justificació de despeses per un import 

com a mínim igual al doble de l’aportació que quedi per justificar 
 

2. Serà requisit imprescindible per procedir al pagament que junt a la justificació de 
despeses,  l’entitat beneficiària presenti al Servei de Mercat de Treball de la Diputació de 
Barcelona la memòria de les actuacions realitzades fins aquella data i obtingui  el 
corresponent  vist i plau de la Cap de Servei. Així mateix, abans del pagament el 
beneficiari haurà de presentar declaració responsable de trobar-se al corrent de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

 
Desè.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 

 
1. Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol 

subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 

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 50% del cost total del 
projecte/activitat a desenvolupar.  

 
Onzè.- Seguiment de les actuacions objecte del conv eni 
 
El seguiment de les actuacions es durà a terme per la Diputació de Barcelona mitjançant la 
“Metodologia-Aplicatiu Xaloc” elaborada per la Diputació de Barcelona i posada a disposició 
de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya mitjançant 
conveni específic signat en data 8 de juny de 2005, i sens perjudici de la utilització d’altres 
mitjans de seguiment. 
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Dotzè.- Confidencialitat 

 
1.  D’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal, o la normativa que la substitueixi, l’Entitat es compromet 
a garantir i protegir les dades personals de les persones físiques amb les que dita part 
tingui relació en l’execució d’aquest conveni de col·laboració, així com els seus drets 
fonamentals i llibertats públiques. 

 
2.  L’Entitat es compromet a guardar secret respecte de totes les dades, fins i tot de les que 

no essent públiques o notòries estiguin relacionades amb l’objecte del present conveni o 
les que hagi obtingut per la seva col·laboració amb la Diputació de Barcelona. A tal 
efecte, l’Entitat haurà de demanar autorització prèvia, expressa i per escrit a la citada 
Corporació (concretament a la cap del Servei de Mercat de Treball) per donar a conèixer 
qualsevol d’aquestes dades així com el resultat o conclusió de dita col·laboració. 

 
Tretzè.- Modificació del conveni 

 
1. Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts en relació 

amb la matèria aquí continguda. 
 
2. Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per 

ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho. No s’acceptaran 
aquelles modificacions que siguin contràries a la normativa vigent. 

 
3. No es consideraran modificacions del règim previst en aquest conveni les variacions 

produïdes com a conseqüència del pas del temps, les de caire formal i les de naturalesa 
normativa, de manera que s’entendran com a actualitzacions i serà d’aplicació la que la 
substitueixi, no essent necessari la formalització d’un nou conveni; llevat del cas que les 
alteracions fossin tan substancials que ho exigissin. 

 
Catorzè.- Formes d’extinció del conveni 

 
1. Seran causes d’extinció del conveni les següents: 

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

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

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

 
2. En cas d’extinció anticipada, la Diputació de Barcelona decidirà, segons el moment en el 

que es trobin les actuacions en curs, la forma de finalitzar el conveni. 
 
3. Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que poguessin derivar de 

l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 

Quinzè.- 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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Setzè.- 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. 
 
Dissetè.- Jurisdicció competent 

 
1. El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de 

la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. 
 

2. Són competents per resoldre en darrera instància els conflictes i les incidències que 
puguin suscitar-se, derivats de l’aplicació d’aquest conveni, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.”  

 

Tercer.-  Autoritzar i disposar una despesa de cent set mil set-cents setanta (107.770)€ 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària C1101/241A0/48900 del pressupost de 
l’exercici 2011, per fer front a la subvenció que s’atorga. 
 

Quart.-  Declarar que s’entendrà acceptada la concessió de la subvenció amb la 
signatura del conveni per part de l’entitat beneficiària.  
 

Cinquè.- Notificar la present resolució a la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i requerir-la per a la signatura del conveni. 
 

ÀREA DE COMERÇ 
 

Servei de Comerç Urbà 
 

30.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni m arc entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agrupament de Botiguers i Comerciants  de Catalunya per al suport 
a la coordinació entre ajuntaments i associacions d e comerciants per acordar la 
implementació de polítiques comercials al territori .- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de Comerç, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Comerç, impulsa polítiques de 
dinamització i desenvolupament econòmic en els municipis col·laborant, entre d’altres, 
en el foment de les vies que possibilitin la promoció del sector comercial a les ciutats, 
en especial la seva inserció en el teixit urbà dels municipis. En el decurs d’aquesta 
tasca, s’ha constatat que les polítiques de comerç, tot i que són pròpies del govern de 
cada territori, es fan inviables sense la implicació directe, participativa i conjunta de les 
associacions, confederacions i altres organitzacions representatives dels comerços 
que hi conviuen; de tal manera que una de les directrius fixades per l’Àrea de Comerç 
és precisament la de fomentar i reconèixer el treball conjunt que es pugui dur a terme 
amb aquestes organitzacions o entitats que radiquen, i entre elles i els ajuntaments. 
 

En aquest sentit, l’Àrea de Comerç ha decidit col·laborar amb l’Agrupament de 
Botiguers i Comerciants de Catalunya per tal de donar suport a les actuacions que 
ambdues entitats determinin i que promoguin el treball conjunt entre associacions de 
comerciants i els ajuntaments. L’objectiu d’aquesta col·laboració és treballar en un 
marc de concertació de tal manera que determinades polítiques de comerç del 
municipi i, concretament, les que s’apliquin als centres comercials urbans, siguin 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

 59/62 
 

coordinades de mutu acord entre l’ajuntament i l’associació, amb la finalitat de 
fomentar i concloure amb la signatura de convenis de col·laboració entre ambdós. 
 

Les condicions marc de la col·laboració entre l’Àrea de Comerç de la Diputació de 
Barcelona i l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya per desenvolupar 
aquestes accions de promoció del comerç urbà i de proximitat són les que 
s’estableixen en el conveni que s’adjunta, on s’hi destaca la concurrència dels 
interessos globals d’ambdues entitats respecte la millora de la dinamització       
público-privada en l’assoliment de la qualitat comercial i la cohesió territorial. 
 

Aquest programa de col·laboració s’insereix en el marc de les competències atribuïdes 
a les diputacions provincials als articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, relatives a l’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, tant en el foment del desenvolupament econòmic i 
social com en la planificació per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot el 
territori provincial. 
 

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, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració entre el l’Àrea de Comerç 
de la Diputació de Barcelona i l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, 
que té per objecte donar suport a la coordinació entre ajuntaments i associacions de 
comerciants per acordar la implementació de polítiques comercials al territori, el text 
literal de la qual és el següent: 
 

“ CONVENI MARC ENTRE L’AGRUPAMENT DE BOTIGUERS I COME RCIANTS DE 
CATALUNYA I L’ÀREA DE COMERÇ DE LA DIPUTACIÓ DE BAR CELONA PER A LA 
COORDINACIÓ D’AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS DE COMERCI ANTS ENVERS LA 

IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES COMERCIALS 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

Diputació de 
Barcelona 

� Il·lm. Sr. XAVIER FLORENSA I CANTONS, President 
delegat de l’Àrea de Comerç, actuant en nom i representació 
d’aquesta Corporació, fent ús de les atribucions que li han 
estat conferides mitjançant la Refosa núm. 1/2010, 
publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010, sobre 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 

 
 - Sr. FERRAN GONZALO I SÁNCHEZ, en qualitat de 

Secretari delegat de la Corporació 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 31 
de març de 2010, de delegació de funcions de Secretaria. 
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Agrupament de 
Botiguers i 
Comerciants de 
Catalunya 

� Sr. JORDI VILAPRINYÓ I PARELLADA, en la seva condició 
de President de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de 
Catalunya, segons acta de l’Assemblea General Electoral de 
data 26 de gener de 2008. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives 
entitats i 
 

MANIFESTEN 
 

I.-  La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Comerç, impulsa polítiques de 
dinamització i desenvolupament econòmic local col·laborant, entre d’altres, en el 
foment de les vies que possibilitin la promoció del sector comercial a les ciutats, en 
especial la seva inserció en el teixit urbà dels municipis. 

 
II.-  D’altra banda, les polítiques de comerç, tot i que són pròpies del govern de cada 

territori, es fan inviables sense la implicació directe, participativa i conjunta de les 
associacions, confederacions i altres organitzacions representatives dels comerços 
que hi conviuen; de tal manera que una de les directrius fixades per l’Àrea de Comerç 
és precisament la de fomentar i reconèixer el treball conjunt que puguin dur a terme 
amb aquestes organitzacions o entitats que radiquen, i entre elles i els ajuntaments. 

 
III.-  L’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya és una entitat sense ànim de 

lucre que té entre els seus objectius constituir-se en una forma de representació del 
comerç urbà davant altres instàncies públiques i privades, alhora que ofereix un 
servei més personal i particularitzat tant respecte de qui tingui la titularitat dels 
comerços, com de la població consumidora en general per a la satisfacció de les 
respectives necessitats, potenciant per sobre de tot el valor de la proximitat. 

 
IV.-  Que hi concorren, per tant, els interessos de la Diputació de Barcelona i de 

l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, possibilitant un marc de 
col·laboració per a la millora de la dinamització público-privada en l’assoliment de la 
qualitat comercial i la cohesió territorial, de conformitat amb les següents: 

 
CLÀUSULES  

 
PRIMERA.- OBJECTE  
 
El present conveni té per objecte establir una col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, per tal de promoure accions de 
millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d’actuacions 
conjuntes planificades des dels governs locals que reverteixin en benefici de les petites i 
mitjanes empreses comercials i de la cohesió territorial en l’àmbit de la Diputació de 
Barcelona. 
 
SEGONA.- CONTINGUT 
 
Per al desenvolupament de l’objecte del conveni, ambdues institucions consideren adient: 
 
a) Una primera reunió per part de l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya 

amb la Junta de l’associació, o cas de no existir associació formalment constituïda, amb 
els possibles comerciants sensibilitzats per tal d’explicar els avantatges de formar part 
d’una associació. 

b) Revisió i/o actualització dels estatuts de l’associació. 
c) Estudi del teixit associatiu, socis actuals, possibles associats i captació de nous. 
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d) Anàlisi de la capacitat i autonomia financera de l’associació, i estudi de l’adequació de 
les quotes. 

e) Intermediació entre l’associació i l’ajuntament per consensuar el pla de dinamització 
comercial i proposta de signar conveni de col·laboració. 

f) Informar i implicar tots els membres de l’associació en els acords amb l’ajuntament. 
g) Promoure la presentació del pla de dinamització de la vila a tots els associats. 
h) Presentació a la junta de l’associació del catàleg de serveis de l’Agrupament de 

Botiguers i Comerciants de Catalunya, i col·laboració de l’Àrea de Comerç en la seva 
difusió. 

 
TERCERA.- OPERATIVA 
 
3.1.-  Per a l’execució de les accions relacionades a l’apartat anterior s’instrumentarà i 

s’habilitarà, en el seu cas, la resolució per part de l’òrgan competent de la Diputació 
de Barcelona i la despesa necessària que concreti les mesures específiques a portar 
a terme en cada cas. En aquests supòsits, cada entitat nomenarà una persona 
interlocutora per a cada una de les accions que es decideixi d’executar. 

 
3.2.-  De cada acció concreta que es decideixi de portar a terme se’n donarà compte a 

l’ajuntament del municipi corresponent, a l’efecte d’assabentar-lo i donar-li veu en el 
procés d’execució. 

 
3.3.-  En acabar cadascuna de les accions, l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de 

Catalunya posarà a disposició de la Diputació de Barcelona una memòria de les 
activitats realitzades i dels recursos esmerçats. 

 
QUARTA.- VIGÈNCIA 
 
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva aprovació per part de la Diputació de 
Barcelona i fins el 31 de desembre de 2011. Així mateix, podrà ser objecte de prorroga 
mitjançant acord exprés d’ambdues parts. 
 
CINQUENA.- SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Les parts es comprometen a incloure amb les mateixes condicions, els seus respectius 
logotips, en tota la documentació generada per l’activitat cooperada, en particular els 
cartells, fulletons, anuncis, i altres elements de difusió utilitzats per donar-la a conèixer, així 
com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà que serveixi de suport 
del producte resultant de la col·laboració. 
 
SISENA.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCI Ó DE DADES 
 
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones 
físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD) i la seva normativa de desenvolupament aprovada pel Reial Decret 1720/2007 
(RDLOPD), i que prèviament a la realització de cadascuna de les accions que se’n derivin, 
adoptaran els acords pertinents que garanteixin el compliment estricte de la normativa 
esmentada. 
 
Cap de les parts cedirà dades de persones físiques a una altra part a menys que s’hagi 
adoptat el corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la 
normativa. 
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SETENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents: 

 
a. La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini. 
b. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  
c. L’avinença de les parts signatàries, amb la pèrdua dels drets econòmics corresponents. 
d. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni. 
e. Les altres que legalment procedeixin. 

 
VUITENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La Diputació de Barcelona i l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya es 
comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el 
desenvolupament d’aquest conveni. 
 
En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de la ciutat 
de Barcelona.”  

 
Segon.-  Per a l’execució de les accions esmentades a l’apartat anterior 
s’instrumentarà i s’habilitarà, en el seu cas, la resolució per part de l’òrgan competent 
de la Diputació de Barcelona i la despesa necessària que concreti les mesures 
específiques a portar a terme en cada cas, en funció de la disponibilitat pressupostària 
d’aquesta Corporació. 
 
Tercer.-  Notificar aquest acord a l’Agrupament de Botiguers i Comerciants de 
Catalunya. 
 
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 i els punts número 2 i 9, 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 Secretari Accidental, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President, 


