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Oberta la sessió pel Sr. President en funcions, 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 12 de maig de 2011.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Es dóna compte del Decret de data 12 d’abril de 2011, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu 122/2011-D interposat per la societat Mapfre Empresas
Cia. de Seguros y Reaseguros i el senyor A. G. O. contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials derivats de
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1415, en caure-li un pi sobre el seu vehicle
mentre s’hi trobava aturat.
3.- Es dóna compte del Decret de data 12 d’abril de 2011, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu 143/2011-C interposat pel senyor Ll. M. G. G. contra la
resolució de consignació de preu just fixat a l’expedient d’expropiació de terrenys per
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-224 i BV2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”
4.- Es dóna compte del Decret de data 29 d’abril de 2011, de compareixença en el
recurs contenciós administratiu 134/2011-F interposat per la senyora C. A. C. contra el
decret que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels
danys soferts amb motiu de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5213 a causa
de la col·lisió amb un senglar que irrompre a la calçada.
5.- Es dóna compte del Decret de data 9 de maig de 2011, de compareixença en el
procediment declaratiu ordinari 271/2011-D instat per la senyora S. C. S. contra el
decret que li denega l’accés a la revelació de dades per identificar el seu germà
biològic i les circumstàncies de l’adopció.
6.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
interlocutòria que declara la caducitat i l’arxiu del recurs contenciós administratiu núm.
534/2010 relatiu a l’expedient d’expropiació de terrenys per execució del projecte
“Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2138 a Sant Pere Sacarrera. TM
Mediona”.
7.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
interlocutòria que declara no formalitzat el recurs de suplicació anunciat per
Prevenrisk, SA contra la sentència dictada en el procediment d’acomiadament
1035/2010 que condemnava a Prevenrisk i absolia Genars, SL i la Diputació de
Barcelona, i declara la seva fermesa.
8.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de
la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
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recurs d’apel·lació 78/2009 interposat per la Diputació i el Consorci del Parc de
Collserola contra la sentència que estimava parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pel senyor A. R. R. en relació amb els danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462 com a conseqüència de
la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la calçada.
9.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat 441/2009, que
desestima el recurs interposat pel senyor M. S. N. contra la resolució de la Diputació
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb
els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2242, com
a conseqüència de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la calçada.
10.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència favorable per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat 231/2010, que declara
la inadmissibilitat per extemporaneïtat del recurs interposat per la senyora V. G. A.
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1432 a
causa de l’existència de sorra i terra a la via.
11.- Es dóna compte del Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la
sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el
procediment abreujat 113/2010, que estima en part el recurs interposat pel
senyor D. F. O., en matèria de responsabilitat patrimonial, i que condemna la Diputació
de Barcelona al pagament de 3.514,8 €, més els interessos legals, pels danys
ocasionats en el vehicle del recurrent derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera BV-2005 com a conseqüència de la col·lisió amb una pedra de grans
dimensions que es trobava a la calçada.
Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions puntuals de
sensibilització seleccionades i de les desestimades i de les aportacions econòmiques
corresponents a les aprovades, en resolució de la primera convocatòria de l’Espai de
Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil
en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals 2011.
Direcció de Serveis de Formació
13.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc per regular les condicions i el
règim jurídic per facilitar als estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona la realització de pràctiques als Ajuntament de la Província de Barcelona.

3/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
14.- AJUNTAMENT DE BALSARENY.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local
“Aparcament carrer Trull” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
15.- AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cinc mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims
(5.553,20)€ per a finançar l’actuació local “Inversions via pública” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
16.- AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import nou mil set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta cèntims
(9.746,80) € per a finançar l’actuació local “Climatització locals municipals” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
17.- AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent vint-i-un mil (121.000) € per a finançar l’actuació local
“Enllumenat públic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
18.- AJUNTAMENT D'OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import tretze mil set-cents (13.700) € per a finançar l’actuació local “Xarxa
perimetral can Trabal I” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19.- AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació
local “Honoraris poliesp. PAV 2” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- AJUNTAMENT DE RIPOLLET.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Ascensor
Casa Natura” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
21.- AJUNTAMENT DE RIPOLLET.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica
gestió personal” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
22.- AJUNTAMENT DE RIPOLLET.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import dotze mil dos-cents quinze euros amb trenta-cinc cèntims
(12.215,35) € per a finançar l’actuació local “Senyalització viària” al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.
23.- AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent quaranta mil (140.000) € per a finançar
l’actuació local “Inversions via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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24.- AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a finançar l’actuació
local “Reforma edificis entitats esportives” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
25.- AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis euros
amb un cèntim (42.376,01) € per a finançar l’actuació local “Accessiblitat i connexió
c/Sants Màrtirs” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
26.- AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ D'HORTONS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar
l’actuació local “Gespa camp de futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
27.- Dictamen que proposa prorrogar per 1 any, per al període comprès entre el 18 de
juliol de 2011 i el 17 de juliol de 2012, el conveni de cessió d’ús a l’associació Casal
dels Infants per a l’Acció Social als Barris, dels pisos XXXX de l’immoble del carrer
XXXX, número XXX, de XXXX, signat el 18 de juliol de 2007.
28.- Dictamen que proposa prorrogar per 6 mesos, per al període comprès entre l’1 de
maig i el 31 d’octubre de 2011, el conveni de cessió d’ús a la Fundación Española de
la Tartamudez, del local situat als baixos de l’immoble del carrer XXXXX, número XX,
de XXXX, signat l’1 de maig de 2007.
29.- Dictamen que proposa declarar quatre vehicles d’extinció d’incendis, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, deixant sense efecte els
convenis de 29 de juliol de 1998, 23 de juny de 2001, 22 d’octubre de 2002 i 16 de
setembre de 2005 signats amb la Generalitat.
30.- Dictamen que proposa cedir l’ús a favor de l’Ajuntament de Maials (Lleida) dels
terrenys de les parcel·les 129 i 135 del polígon 2 d’aquesta població, i autoritzar les
obres d’adequació incloses al Pla de recuperació, conservació, valoració i interpretació
del patrimoni natural i cultural de la Vall dels Horts, a Maials i Llardecans.
31.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Enagas SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/10927.
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33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en resolució de l’expedient núm. 2011/2009.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gisa-Gestió
d’Infraestructures S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2011/2312.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
l’Espunyola, en resolució de l’expedient núm. 2011/2659.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Repsol Comercial de Productos Petroliferos, SA, en resolució de l’expedient núm.
2011/2692.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci del
Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/2987.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. R. J., en
resolució de l’expedient núm. 2011/3038.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Gesdip, S.A.U, en resolució de l’expedient núm. 2011/3039.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Castellví de La Marca, en resolució de l’expedient núm. 2011/3062.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. M. G. M., en resolució de l’expedient núm. 2011/3094.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. C. M.,
en resolució de l’expedient núm. 2011/3361.
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. C. M., en
resolució de l’expedient núm. 2011/3364.
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Prosavi Promociones i Explotaciones Inmobiliarias, SL, en resolució de l’expedient
núm. 2011/3372.
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Endesa Distribución Eléctrica, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/3382.
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Font-Rubí, en resolució de l’expedient núm. 2011/3516.
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S. S. C., en
resolució de l’expedient núm. 2011/3524.
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del l’Ajuntament
de Montgat, en resolució de l’expedient núm. 2011/3536
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49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
N. C. G., en resolució de l’expedient núm. 2011/3537.
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2011/3544.
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/3547.
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
La Pobla de Claramunt, en resolució de l’expedient núm. 2011/3578.
53.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/3765
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Biblioteques
54.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Bruc, en
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació
ofereix en relació a la “Biblioteca Verge de Montserrat” d’aquest municipi, d’acord amb
el corresponent conveni.
55.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan
Despí, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la
Diputació ofereix en relació a les biblioteques “Miquel Martí i Pol” i “Mercè Rodoreda”
d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conveni, i deixar sense efecte el
conveni de data 01/06/1994 relatiu a la gestió de la “Biblioteca Miquel Martí i Pol”.
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
56.- Dictamen que proposa aprovar un conveni específic 11/X/76790 amb l’Ajuntament
de Manresa per portar a terme l’actuació “Construcció de nou equipament a la Zona
Nord” amb un import d’un milió tres-cents trenta mil cinc-cents seixanta-tres
(1.330.563) €, en desenvolupament del Protocol general del Pla de concertació XBMQ
2008-2011.
ÀREA D’EDUCACIÓ
Gerència de Serveis d’Educació
57.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i la Diputació de Barcelona, per a dur a terme
activitats en l’àmbit educatiu.
58.- Ratificació del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 de
maig de 2011, que resol la modificació i aprovació del text consolidat de les bases i
convocatòria del V Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults Can Batlló
– Ciència, Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley, curs 20102011.
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
59.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als
ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport
escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2012, per un import
de cinquanta-quatre mil (54.000) €.
60.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions pel primer semestre
de 2011, als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les
despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació
de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa, per un import de
vint-i-cinc mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (25.565,76) €.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
61.- Dictamen que proposa aprovar el conveni amb el Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino pel recolzament a la gestió i al desenvolupament sostenible a la
Reserva de la Biosfera de Montseny.
62.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels parcs
gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2011, per un import de dos-cents
quaranta-quatre mil sis-cents (244.600) €.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Oficina Tècnica de Turisme
63.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb
l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca
turística Costa de Barcelona.
64.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, i el Consell Comarcal d’Osona, amb l’objecte d’establir el marc de
col·laboració per donar impuls a la marca turística.
65.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, amb l’objecte d’establir el marc
de col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa de
Barcelona Maresme.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President en funcions, i en relació a l’esborrany de
l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de maig de 2011, es pregunta si
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per
unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Decret de data 12 d’abril de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu 122/2011-D interposat per la societat Mapfre Empresas Cia. de
Seguros y Reaseguros i el senyor A. G. O. contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1415, en caure-li un pi
sobre el seu vehicle mentre s’hi trobava aturat.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 122/2011-D, procediment
abreujat, interposat per la societat Mapfre Empresas Cia. de Seguros y Reaseguros i
el senyor A. G. O. contra la desestimació presumpta per silenci administratiu, segons
els reclamants, de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut mentre el senyor G. es trobava
aturat a la carretera BV-1415 i li va caure un pi sobre el seu vehicle.
Cal constatar que l’acte impugnat no ha d’ésser la desestimació per silenci de la
reclamació de responsabilitat patrimonial, ja que el procediment tramitat va finalitzar
amb la pertinent Resolució expressa (desestimatòria), que no es altra que el Decret de
la presidència de la Diputació de Barcelona de data 11 de gener 2011, degudament
notificat als reclamants en data 21 de gener de 2011.
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 31 de març de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat a la Companyia
Asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España com a part interessada
en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té subscrita una pòlissa
amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la
qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació en els processos jurisdiccionals
que es suscitin envers aquesta matèria.
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Atès que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia.
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
122/2011-D, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
per la societat Mapfre Empresas Cia. de Seguros y Reaseguros i el senyor A. G. O.
contra la desestimació presumpta per silenci administratiu, segons els reclamants, de
la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials derivats
de l’accident de trànsit ocorregut mentre el senyor G. es trobava aturat a la carretera
BV-1415 i li va caure un pi sobre el seu vehicle.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 122/2011-D, a la Companyia Asseguradora
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i
Cardona i el procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Quart.- Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a
càrrec de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances
que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia.
3.- Decret de data 12 d’abril de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu 143/2011-C interposat pel senyor Ll. M. G. G. contra la resolució de
consignació de preu just fixat a l’expedient d’expropiació de terrenys per
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-224 i
BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de data 21 de
març de 2011, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs
contenciós administratiu número 143/2011-C, interposat pel senyor Ll. M. G. G. contra
la Resolució de data 22 de desembre de 2010, de consignació del preu just, fixats als
fulls d’apreuament de les finques núm. X, X, X, X, X, X i X de l’expedient d’expropiació
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de terrenys per l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. T.M. Mediona”.
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 143/2011-C,
procediment ordinari, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, interposat pel senyor Ll. M. G. G. contra la Resolució de data 22 de
desembre de 2010 de consignació del preu just fixats als fulls d’apreuament de les
finques núm. X, X, X, X, X, X i X de l’expedient d’expropiació de terrenys per
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV2136 a Sant Pere Sacarrera. T.M. Mediona”.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
Quart.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas
perquè es faci càrrec de la representació en dit recurs, i autoritzar el pagament de les
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de
847,45 € en concepte d’honoraris professionals més 152,55 € en concepte d’IVA, per
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.
4.- Decret de data 29 d’abril de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu 134/2011-F interposat per la senyora C. A. C. contra el decret que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys
soferts amb motiu de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5213 a causa
de la col·lisió amb un senglar que irrompre a la calçada.- La Junta, de conformitat
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amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present
Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 134/2011-F,
procediment abreujat, interposat per la senyora C. A. C. contra el Decret de data 18 de
febrer de 2011 pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada pels danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 20
de gener de 2010, a la carretera BV-5213, a causa, segons la reclamant, de la topada
amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada.
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 134/2011-F, procediment abreujat,
interposat per la senyora C. A. C. contra el Decret de data 18 de febrer de 2011 pel
qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys
soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 20 de gener de 2010, a la
carretera BV-5213, a causa, segons la reclamant, de la topada amb un porc senglar
que va irrompre sobtadament a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
5.- Decret de data 9 de maig de 2011, de compareixença en el procediment
declaratiu ordinari 271/2011-D instat per la senyora S. C. S. contra el decret que li
denega l’accés a la revelació de dades per identificar el seu germà biològic i les
circumstàncies de l’adopció.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
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per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
El Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona, a comparèixer com a demandada en el procediment declaratiu ordinari
núm. 271/2011-D instat per la senyora S. C. S., contra el decret de la Presidenta
Delegada de l’Àrea de Benestar Social de data 24 de desembre de 2008, pel qual se li
denega l’accés a la revelació de les dades que contenen els arxius de la Diputació per
identificar el seu germà biològic i les circumstàncies de l’adopció.
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, davant el Jutjat de Primera Instància núm.
21 de Barcelona en el procediment declaratiu ordinari núm. 271/2011-D instat per la
senyora S. C. S., contra el decret de la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar
Social de data 24 de desembre de 2008, pel qual se li denega l’accés a la revelació de
les dades que contenen els arxius de la Diputació per identificar el seu germà biològic
i les circumstàncies de l’adopció
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació perquè, mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits i, d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment de referència.
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que
declara la caducitat i l’arxiu del recurs contenciós administratiu núm. 534/2010
relatiu a l’expedient d’expropiació de terrenys per execució del projecte “Nova
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2138 a Sant Pere Sacarrera. TM
Mediona”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 23 de desembre de 2010, va
acordar donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 15 de
novembre de 2010, pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós
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Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm.
534/2010Y interposat pel senyor Ll. M. G. G. contra sis resolucions de la Diputació de
Barcelona que aprovaven fulls d’apreuament de diverses finques de l’expedient
d’expropiació del terrenys per execució del projecte “Nova connexió entre les
carreteres C-244 i BV-2138 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”.
Vista la interlocutòria dictada pel titular del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona per la qual es declara la caducitat i arxiu del recurs núm. 534/2010 d’acord
amb allò previst a l’article 52.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciós administrativa, en no haver-se presentat la demanda en el
termini concedit per fer-ho.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99
de 21 d’abril, proposo a la Junta de Govern els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona, de data 13 d’abril de 2011, que declara la caducitat
i l’arxiu del recurs contenciós administratiu núm. 534/2010, interposat pel senyor
Ll. M. G. G. contra sis resolucions de la Diputació de Barcelona que aprovaven fulls
d’apreuament de diverses finques de l’expedient d’expropiació de terrenys per
execució del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2138 a Sant
Pere Sacarrera. TM Mediona”, en no haver-se presentat la demanda en el termini
concedit per fer-ho.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona
als efectes oportuns.
7.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que
declara no formalitzat el recurs de suplicació anunciat per Prevenrisk, SA contra
la sentència dictada en el procediment d’acomiadament 1035/2010 que
condemnava a Prevenrisk i absolia Genars, SL i la Diputació de Barcelona, i
declara la seva fermesa.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist que la Junta de Govern, en sessió ordinària de 25 de novembre de 2010, va
acordar donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 5 de
novembre de 2010, pel qual s’acordava comparèixer en l’acte de conciliació en matèria
d’acomiadament instat pel senyor L. S. B. contra Genars, SL, Prenvenrisk, SA i la
Diputació de Barcelona.
Vista la interlocutòria dictada pel titular del Jutjat Social núm. 20 de Barcelona per la
qual es declara no formalitzat el recurs de suplicació anunciat per Prevenrisk contra la
sentència dictada en el procediment 1035/2010, que estimava la demanda en la part
que afectava a Prevenrisk SA per acomiadament improcedent i desestimava la
demanda respecte de Genars, SL i la Diputació de Barcelona; i declara, així mateix, la
fermesa de dita sentència.
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En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99
de 21 d’abril, proposo a la Junta de Govern els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada pel Jutjat Social núm.
20 de Barcelona, de data 31 de març de 2011, en el procediment d’acomiadament
1035/2010 per la qual es declara no formalitzat el recurs de suplicació anunciat per
Prevenrisk contra la sentència que estima la demanda en la part que li afecta sobre
acomiadament improcedent i desestima la demanda respecte de Genars, SL i la
Diputació, i declara la fermesa de dita sentència.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 20 de Barcelona als efectes
oportuns.
8.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala
Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
recurs d’apel·lació 78/2009 interposat per la Diputació i el Consorci del Parc de
Collserola contra la sentència que estimava parcialment la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pel senyor A. R. R. en relació amb els
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462 com a
conseqüència de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la calçada.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència de la Secció Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs d’apel·lació núm.
78/2009 interposat per la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de Collserola
contra la sentència que estimava parcialment la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pel senyor A. R. R. en relació amb els danys derivats de
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462 com a conseqüència de la col·lisió
amb un senglar que va irrompre a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que, d’una banda, la via on es va
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa, no existeix obligació
de tancament; i d’altra, queda acreditat que a la referida carretera existeix un senyal de
presència d’animals en llibertat. Per tant, no es donen els supòsits legalment exigits
per determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99
de 21 d’abril, proposo a la Junta de Govern els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc de Collserola, dictada per la Secció
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Quarta de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs d’apel·lació núm. 78/2009, relatiu a la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada pel senyor A. R. R. en relació amb els danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1462 com a conseqüència de
la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la calçada.
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Quarta de la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
9.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat 441/2009, que desestima el
recurs interposat pel senyor M. S. N. contra la resolució de la Diputació que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació
amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV2242, com a conseqüència de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat 441/2009, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor M. S. N. contra la resolució dictada per la Diputació de
Barcelona, en data 27 d’abril de 2009, per la qual es desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per la part actora en relació amb els danys
derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2242 com a conseqüència de
la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no hi ha cap prova que en el lloc
on es va produir l’accident existeixi una afluència de peces de caça major que exigeixi
la col·locació d’una senyalització especial.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99
de 21 d’abril, proposo a la Junta de Govern els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el
procediment abreujat 441/2009, relatiu al recurs interposat pel senyor M. S. N. contra
la resolució dictada per la Diputació de Barcelona, en data 27 d’abril de 2009, per la
qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per la part
actora en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera
BV-2242 com a conseqüència de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la
calçada
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Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
10.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat 231/2010, que declara la
inadmissibilitat per extemporaneïtat del recurs interposat per la senyora V. G. A.
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera
BV-1432 a causa de l’existència de sorra i terra a la via.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat 231/2010, que declara la inadmissibilitat per
extemporaneïtat del recurs interposat per la senyora V. G. A. contra la desestimació,
per silenci administratiu i posteriorment resolt per decret, de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada per l’actora en relació amb els danys derivats de
l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1432 a causa de l’existència de sorra i
terra a la via.
Vist que, segons consta a l’expedient administratiu, la part actora va interposar
l’esmentat recurs en data 26/04/2010 i la resolució administrativa impugnada li havia
estat notificada en data 29/01/2010, havent, per tant, transcorregut en excés el termini
de dos mesos establert a l’art. 46 de la LRJCA per a la seva interposició.
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 de la llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril,
proposo a la Junta de Govern els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el
procediment abreujat 231/2010, que declara la inadmissibilitat per extemporaneïtat del
recurs interposat per la senyora V. G. A. contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys derivats de l’accident
que va tenir lloc a la carretera BV-1432 a causa de l’existència de sorra i terra a la via.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona als efectes oportuns.
11.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment
abreujat 113/2010, que estima en part el recurs interposat pel senyor D. F. O., en
matèria de responsabilitat patrimonial, i que condemna la Diputació de
Barcelona al pagament de 3.514,8 €, més els interessos legals, pels danys
ocasionats en el vehicle del recurrent derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera BV-2005 com a conseqüència de la col·lisió amb una pedra de grans
dimensions que es trobava a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat 113/2010, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor D. F. O. contra la Diputació de Barcelona, en
matèria de responsabilitat patrimonial, en el sentit de condemnar la Diputació al
pagament de 3.514,8 €, més els interessos legals, pels danys ocasionats en el vehicle
del recurrent derivats d’un accident que va tenir lloc a la carretera BV-2005 com a
conseqüència de la col·lisió amb una pedra de grans dimensions que es trobava a la
calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es
determina la concurrència de causalitat entre el dany sofert per la part actora i el
funcionament del servei públic, ja que el despreniment del roc es va originar com a
conseqüència dels forts vents que van tenir lloc els dies precedents a l’accident,
provocant la caiguda de diversos arbres i, per tant, la inestabilitat d’alguns talusos; fet
del qual era conscient l’administració encara que, malgrat això, no consta que
prengués cap mesura específica per prevenir l’esmentada inestabilitat.
En ús de les facultats que li confereix l’article 34 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/99 de 21 d’abril,
proposo a la Junta de Govern els següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència desfavorable parcial per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en el procediment abreujat 113/2010 relatiu al recurs interposat pel senyor
D. F. O. contra la Diputació de Barcelona, en matèria de responsabilitat patrimonial,
mitjançant la qual es condemna la Diputació al pagament de 3.514,8 €, més els
interessos legals, pels danys ocasionats en el vehicle del recurrent derivats d’un
accident que va tenir lloc a la carretera BV-2005 com a conseqüència de la col·lisió
amb una pedra de grans dimensions que es trobava a la calçada.
Segon.- Que es procedeixi a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
12.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions puntuals de
sensibilització seleccionades i de les desestimades i de les aportacions
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de la primera
convocatòria de l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les
Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: Accions
Puntuals 2011.- 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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I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona dóna suport als ens locals i a les entitats
privades sense afany de lucre de la província, a través de diferents línies d’actuació,
com la relativa a les accions de sensibilització a la població de la província de
Barcelona per tal què coneguin la realitat dels països en vies de desenvolupament i
per impulsar la solidaritat envers ells.
En data 10 de febrer de 2011, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les
Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació de
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització:
Accions Puntuals (2011).
En concret, es van preveure dues convocatòries, la primera amb un termini de
presentació de sol·licituds que es va exhaurir el 31 de març de 2011 i la segona, el 30
de juny de 2011.
A la primera convocatòria es van presentar un total de 37 sol·licituds.
En data 27 d’abril de 2011 es van reunir els membres de la Comissió de Sensibilització
prevista a la Base 12 per consensuar una proposta de concessió de les subvencions
corresponents a les esmentades dues convocatòries. Aquesta proposta es recull a
l’acta de la Comissió, que s’acompanya, i que s’eleva a aprovació mitjançant el present
acte.
L’avaluació emesa per la Comissió de Sensibilització contempla la selecció de disset
(17) accions puntuals i la denegació de VINT (20).
II. EMPARAMENT JURÍDIC
1. Sobre la convocatòria:
- Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació
de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la
sensibilització: Accions Puntuals (2011), aprovades per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona en data 10 de febrer de 2011.
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm.
13, annex 1, de 15.01.2009).
2. Sobre la competència de la Diputació:
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament.
- Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament.
- Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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3. Sobre la competència orgànica:
- És la Junta de Govern l’òrgan competent per adoptar els presents acords en
virtut de l’establert a l’apartat 2.1.5 de la 1/2010 sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data
16 de juny de 2010, i publicada en el BOPB núm. 149 de 23.06.10.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la relació de les accions puntuals seleccionades i de les
desestimades en resolució de la convocatòria 02983/2011 de “l’Espai de Concertació
de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de
la sensibilització: Accions Puntuals (2011)”, que s’incorpora a continuació; i atorgar les
subvencions corresponents a les accions puntuals seleccionades, segons la proposta
de la Comissió de Sensibilització, l’acta de la reunió de la qual, de data 27 d’abril de
2011, s’acompanya.
“1.- SUBVENCIONS ATORGADES
Convocatòria 02983/2011 de l’Espai de Concertació de la Diputació de
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la
sensibilització (Accions puntuals -2011-).
Partida pressupostària: 10400-143A0-48903
Núm.: 1
Entitat: As. ONG Intercanvi Acció Social i Cooperació Int.
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Campanya de sensibilització de la població catalana sobre la
Mutilació Genital Femenina
Aportació econòmica DB: 2.930 €
Núm.: 2
Entitat: Acción y Participación
NIF: XXXXXXXXXX
Activitat: III Festival Internacional de Cine de Drets Humans de Santa Coloma
de Gramenet
Aportació econòmica DB: 9.839 €
Núm.: 3
Entitat: As. IMAGO Barcelona
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: 8a. Diàspora Sense Fronteres
Aportació econòmica DB: 5.000 €
Núm.: 4
Entitat: Fundació Universitat Internacional de la Pau
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: XXVI Edició del Curs d'Estiu de la Universitat Internacional de la Pau
Aportació econòmica DB: 10.051 €
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Núm.: 6
Entitat: Fundación Privada Tanja
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Exposició Dones marroquines
Aportació econòmica DB: 3.611 €
Núm.: 7
Entitat: Educació Sense Fronteres
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Forma't i actua per aconseguir un món més just i equitatiu: La situació
de la dona al Sud
Aportació econòmica DB: 4.534 €
Núm.: 8
Entitat: Fundació Privada Catalana Akwaba
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Mira l'Àfrica! Actuem per transformar les injustícies socials
Aportació econòmica DB: 5.103 €
Núm.: 11
Entitat: Fundació Josep Comaposada- Sindicalistes Solidaris
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Campanya Cooperem des de l'Administració local: Recursos per als
treballadors/es
Aportació econòmica DB: 5.000 €
Núm.: 13
Entitat: Fundació Kreanta
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Càtedra Medellín- Barcelona
Aportació econòmica DB: 9.885 €
Núm.: 14
Entitat: FETS - Finançament Ètic i Solidari
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: L'impacte de les finances al Sud
Aportació econòmica DB: 6.080 €
Núm.: 15
Entitat: Fundación Privada Indera
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Com es configura la vida de les dones dins la relació migració i
desenvolupament
Aportació econòmica DB: 4.931 €
Núm.: 19
Entitat: Fundació Pro Penedès
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Territoris Socialment Responsables
Aportació econòmica DB: 4.966 €
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Núm.: 20
Entitat: As. Comsoc- Comunicació Social
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Coneix Món amb el Turisme Responsable, ara també als instituts
Aportació econòmica DB: 4.948 €
Núm.: 24
Entitat: Solidaritat i Comunicació- SICOM
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Cooperació en moviment
Aportació econòmica DB: 5.857 €
Núm.: 25
Entitat: As. Planificació Familiar Catalunya i Balears
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Espai de capacitació de representants polítics per a la consecució
dels principis de la CIPD d'El Caire i dels ODM
Aportació econòmica DB: 4.135 €
Núm.: 29
Entitat: ADN As. Cultural Multidisciplinar
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: II Premi Internacional EME3 d'Arquitectura a projectes de Qualitat
Urbana i Cohesió Social
Aportació econòmica DB: 7.913 €
Núm.: 33
Entitat: Comitè Català per als Refugiats
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Ser Refugiat/da
Aportació econòmica DB: 5.172 €
2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES
Convocatòria 02983/2011 de l’Espai de Concertació de la Diputació de
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la
sensibilització (Accions puntuals -2011-).
Núm.: 5
Entitat: As. Cultural Roig
NIF: XXXXXXXXXX
Activitat: Perspectives per la Pau al nou escenari dels països àrabs
Núm.: 9
Entitat: Federación Entidades Latinoamericanas de Catalunya
NIF: XXXXXXXXX
Activitat:
Enfortiment del treball en xarxa en l'àmbit de l'educació al
desenvolupament i codesenvolupament
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Núm.: 10
Entitat: Coord. As. Senegaleses de Catalunya
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Curs de formació en cooperació, codesenvolupament i gestió
d'entitats
Núm.: 12
Entitat: Fundació Desenvolupament Sostingut (FUNDESO)
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Per un nou horitzó
Núm.: 16
Entitat: Nova- Centre per a la Innovació Social
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Veus d'Orient Mitjà: Promovent el respecte als Drets Humans i la Pau
Núm.: 17
Entitat: As. Cultural Ulls Art
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Festival Ulls 2011
Núm.: 18
Entitat: Fundació Autònoma Solidària
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Anàlisi de l'evolució i els impactes del Fòrum Social Català
Núm.: 21
Entitat: SODEPAU-Solidaritat per al Desenvolupament i Pau
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: V Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya
Núm.: 22
Entitat: Fundació Privada Moviment Mundial en Favor de la Infància
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Put Yourself in My Shoes- Posa't a la meva pell
Núm.: 23
Entitat: Assemblea de Cooperació per la Pau
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Conflicte colombià i accés als principis de Veritat, Justícia i Reparació
de la Llei 975
Núm.: 26
Entitat: As. Cívica d'Ajuda Mútua (ACAM)
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Exclusió social de la dona al Marroc
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Núm.: 27
Entitat: As. Contamina't d'Àfrica: Reacciona!
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: L'altra cara d'Àfrica i d'altres realitats socials: conèixer i actuar per
canvis
Núm.: 28
Entitat: Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat- MPDL
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Escola de cultura i educació per la Pau per a pares i mares
Núm.: 30
Entitat: As. La Rotllana
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Joventut Solidària
Núm.: 31
Entitat: Compromesos amb el Món
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Sensibilització per la Pau i la solidaritat a través de la lectura
Núm.: 32
Entitat: As. per la Cooperació TABANA
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Taller Seminari sobre ciutadania, cooperació i solidaritat
Núm.: 34
Entitat: As. Internacional Music Crossroads Barcelona (AIMCB)
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Foment de la cohesió social i de la convivència entre joves catalans i
africans de la província de Barcelona
Núm.: 35
Entitat: As. Global Humanitaria
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Campanya de sensibilització contra l'explotació infantil: El treball no
és cosa de nens
Núm.: 36
Entitat: KAFU BÁ- Federació As. Africanes de Catalunya
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Afrofestival Barnafrika
Núm.: 37
Entitat: Música per al Desenvolupament
NIF: XXXXXXXXX
Activitat: Mani-Festa11: Ballant per la Pau”
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Segon.- Disposar les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que
s’atorguen és de noranta-nou mil nou-cents cinquanta-cinc (99.955) €, que seran
satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del vigent
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona.
El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la
Base 18:
“18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia
presentació, dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants
que s’hi ’exigeixen.”
Les despeses generades per les activitats subvencionades es justificaran en el termini
i forma establertes en la Base 19.
Tercer.- Alliberar el saldo sobrant, per import de quaranta-cinc (45) €, respecte de
l’autorització de despesa de cent mil (100.000) € realitzada com a conseqüència de
l’aprovació de les “Bases Reguladores i de les convocatòries de l’Espai de Concertació
de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de
la sensibilització: Accions Puntuals (2011)” (AJG 57/11), que finalment no s’han
atorgat.
Quart.- Notificar els presents acords als sol·licitants de les subvencions.
Cinquè.- Publicar la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.
Direcció de Serveis de Formació
13.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc per regular les condicions i
el règim jurídic per facilitar als estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona la realització de pràctiques als Ajuntament de la Província de
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) és un centre de
la UB encarregat de l'organització dels ensenyaments que li corresponen (Dret,
Ciència Política, Criminologia, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals) i
dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció dels títols
acadèmics, com també de la connexió amb els corresponents sectors professionals i
laborals.
Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants, facilitant el
coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional.
S’afavoreix així el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques,
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personals i participatives per obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en
el mercat de treball
La Diputació de Barcelona té com a competència pròpia l’assistència tècnica, jurídica i
econòmica als ajuntaments de conformitat amb els arts. 36 i concordants de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
En aquest context, és interès d’ambdues institucions establir vies de col·laboració amb
l’objectiu de millorar la formació universitària en el marc de la cooperació local, per tal
de permetre als estudiants de la Facultat de Dret, mitjançant pràctiques als
Ajuntaments de la Província de Barcelona, el coneixement de la realitat jurídica i de la
gestió pública local, adquirint els coneixements, les competències i les habilitats
necessàries pel futur exercici de les seves respectives professions i, en aquest sentit,
proposar la formalització d’un conveni marc entre la Diputació de Barcelona i la
Universitat de Barcelona, per a regular les condicions i el règim jurídic que ho faci
possible.
El règim jurídic del conveni marc ve establert a la normativa següent:
₋ Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, del procediment de les administracions públiques
de Catalunya (art. 108 a 112)
₋ Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
del règim jurídic i del procediment administratiu comú (art. 6 a 9)
₋ Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
₋ Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el text refós de la Llei
municipal i règim local de Catalunya
₋ Decret 179/95, de 123 de juny, pel qual s’aprova el Reglament català d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (art. 303 a 311)
₋ Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats
₋ Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya
₋ la normativa de desplegament de les dues anterior
₋ i l’Estatut de la UB.
La competència per aprovar el conveni marc, d’acord amb el punt 2.1.3.a) de la Refosa
1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’Òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, dictada per Decret de data 16.6.2010, publicat al BOPB
149 de 23.6.2010, correspon a la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Direcció, proposa al President de la Diputació de Barcelona, que elevi a la Junta de
Govern el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la formalització d’un conveni marc per regular les condicions i el
règim jurídic per facilitar als estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona la realització de pràctiques als Ajuntaments de la Província de Barcelona,
de conformitat amb el text i annexes següent:
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“Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de
Barcelona per a la realització de pràctiques curriculars als Ajuntaments de la
Província de Barcelona
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, Excm. Sr. Antoni Fogué
Moya i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2010 (punt 1.1.19) sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada al BOPB 149 de 23.6.2010, i assistit per la Secretària General, Sra. Petra Mahillo
Garcia, en virtut de les facultats reservades, en el Decret de delegacions de Secretaria de
data 22.3.2010.
UNIVERSITAT DE BARCELONA, representada pel Sr. Dídac Ramírez Sarrió, Rector
magnífic de la Universitat, en virtut del nomenament per Decret 225/2008, de 18 de
novembre de 2008 (DOGC núm. 5264, de 24 de novembre), com a representant legal
d’aquesta institució en virtut de les competències que estan previstes en l’Estatut de la
Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de
22 d’octubre).
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) és un centre
de la UB encarregat de l'organització dels ensenyaments que li corresponen (Dret,
Ciència Política, Criminologia, Gestió i Administració Pública i Relacions Laborals) i
dels processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l'obtenció dels títols
acadèmics, com també de la connexió amb els corresponents sectors professionals i
laborals.
Com assenyala el Real Decreto 1397/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regula
l’ordenació dels ensenyaments oficials, en el seu preàmbul:
“La posibilidad de introducir prácticas externas viene a reforzar el compromiso con la
empleabilidad de los futuros graduados y graduadas, enriqueciendo la formación de
los estudiantes de las enseñanzas de grado, en un entorno que les proporcionará
tanto a ellos como a los responsables de la formación, un conocimiento más profundo
acerca de las competencias que necesitarán en el futuro”.
Efectivament, les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels
estudiants, facilitant el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la
realitat professional. S’afavoreix així el desenvolupament de competències tècniques,
metodològiques, personals i participatives per obtenir una experiència pràctica que
faciliti la inserció en el mercat de treball.

II.

Que la Diputació de Barcelona té com a competència pròpia l’assistència tècnica,
jurídica i econòmica als ajuntaments de conformitat amb els arts. 36 i concordants de
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

III.

Que és interès d’ambdues institucions establir vies de col·laboració per tal millorar la
formació universitària en el marc de la cooperació local, per tal de permetre als
estudiants de la Facultat de Dret mitjançant pràctiques als Ajuntaments de la
Província de Barcelona el coneixement de la realitat jurídica i de la gestió pública
local, adquirint els coneixements, les competències i les habilitats necessàries pel
futur exercici de les seves respectives professions.
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IV.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de data
......

Per això ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat pr a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES:
Primer. Objecte del conveni marc.
L’objecte del present conveni marc és regular les condicions i el règim jurídic per facilitar als
estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona la realització de pràctiques
als Ajuntaments de la Província de Barcelona, sense que en cap cas generi despesa a cap
de les parts signants.
Segon. Comitè Tècnic de Coordinació i Planificació
1. Es constituirà un Comitè Tècnic de Coordinació i Planificació, integrat per quatre
persones, designades dues de cadascuna de les institucions signants d’aquest conveni
marc.
2. Seran membres nats de l’esmentat Comitè Tècnic de Coordinació i Planificació, el
Vicedegà/na de Relacions Institucionals de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona i la Secretària general de la Diputació de Barcelona.
3. El comitè a què fa referència l’apartat anterior tindrà, entre d’altres, les següents
funcions:
a) El disseny del programa de pràctiques
b) La fixació del període de pràctiques
c) La indicació del nombre d’alumnes que podran realitzar les pràctiques, a l’inici de
cada curs.
d) Controlar i comprovar l’execució del present conveni marc de col·laboració.
4. Es reunirà dues vegades, com a mínim, a l’any.
Tercer. Selecció d’alumnes
En funció de les places ofertes anualment pels Ajuntaments, la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona notificarà al Comitè Tècnic els alumnes seleccionats d’acord amb
criteris d’igualtat, capacitat i mèrit.
Quart. Reconeixement als tutors dels ajuntaments
La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona reconeixerà amb un diploma la tasca de
les persones que tutoritzin anualment als alumnes en els Ajuntaments.
Cinquè. Comunicació als ajuntaments i acceptació de les pràctiques.
Un cop aprovat el present conveni marc de col·laboració, per part de l’òrgan competent de la
Diputació de Barcelona, es donarà trasllat d’aquest a tots els ajuntaments de la província de
Barcelona als efectes, que comuniquin la seva predisposició a acceptar la realització de
pràctiques d’alumnes de la Facultat de Dret en els seus ajuntaments, en la forma, termini i
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condicions que s’estableixin; sense perjudici de l’aprovació i signatura, en el seu cas, d’un
conveni específic en el qual es regulin, entre d’altres extrems, el nombre d’estudiants, les
condicions i el termini de les pràctiques, tot això sense cap tipus de cost econòmic per a
l’ajuntament.
Sisè. Assegurança dels estudiants.
Durant el termini de pràctica dels alumnes la Facultat de Dret s’obliga a què tots els
estudiants menors de 28 anys, quedin coberts per la pòlissa d’assegurança obligatòria.
Respecte als estudiants majors de 28 anys, la Facultat de Dret controlarà l’obligació
d’aquests de subscriure una pòlissa d’assegurança voluntària que cobreixi les mateixes
contingències que la pòlissa de responsabilitat obligatòria que té subscrita la Universitat de
Barcelona.
Setè. Gestió i assistència de la Diputació de Barcelona.
1. La Direcció dels Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona assumirà les funcions
de difusió del Conveni i d’intermediació entre la Facultat de Dret de la UB i els
Ajuntaments, en allò que es refereix a la gestió de les pràctiques.
2. L’assistència tecnicojurídica als estudiants, en relació amb les matèries pròpies de les
seves pràctiques als ajuntaments, serà prestada per la Secretaria General de la
Diputació de Barcelona, a través de la Direcció dels Serveis Jurídics, i tot això sense
perjudici de la tutorització dels mateixos ajuntaments prevista a la clàusula quarta del
Conveni, i a l’apartat 7.2. de l’annex 2.
Vuitè. Eficàcia temporal.
Aquest conveni marc produirà plens efectes jurídics des de la seva signatura.
Té una vigència de quatre anys des de la seva signatura. Un cop finalitzat aquest termini
podrà ser prorrogat pels terminis que es fixin, previ acord exprés d’ambdues parts.
No obstant, abans de la finalització del termini inicial, o en el seu cas, de les pròrrogues,
aquest podrà ser denunciat per qualsevol de les parts signants, dins dels sis primers mesos
del darrer any de vigència.
Novè. Causa d’extinció.
El present conveni marc de col·laboració podrà extingir-se, entre altres, per les següents
causes:
o
o
o
o

Per transcurs del termini inicial o, en el seu cas, de les pròrrogues.
Per mutu acord de les parts.
Per denúncia de qualsevol de les parts.
Per l’incompliment dels compromisos i obligacions establerts en el present conveni.

Desè. El règim jurídic.
Aquest conveni marc es regula, entre d’altres, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del
procediment de les administracions públiques de Catalunya; per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del règim jurídic i del
procediment administratiu comú; per la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el text refós de la
Llei municipal i règim local de Catalunya; pel Decret 179/95, de 123 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; per la Llei Orgànica
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6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de
Catalunya, la normativa de desplegament de les dues anterior i l’Estatut de la UB.
Onzè. Jurisdicció competent.
En cas de discrepància quant a la interpretació o execució del present conveni marc, les
parts signants renuncien al seu fur i es sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa i,
en especial, als jutjats i tribunals d’aquesta jurisdicció de la província de Barcelona.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni per duplicat
, en el lloc i data que s’assenyalen.
Dates i signatures.”
“ANNEX al conveni marc
1. Definició de les pràctiques externes curriculars i estudis de procedència dels
alumnes que realitzin pràctiques (més informació a www.ub.edu/dret )
Les pràctiques externes curriculars són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels
estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l’objectiu de permetre a
l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica,
i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats
professionals.
Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o
privades, i amb caràcter excepcional a la mateixa universitat, segons la modalitat prevista.
Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions
pròpies d’un contracte laboral. (art. 1 normativa reguladora de les pràctiques de la UB,
reproduïda més avall)
Concretament, les Pràctiques curriculars objecte d’aquest conveni són assignatures
(obligatòries o optatives) incloses en el pla d’estudis de les titulacions oficials i també en els
títols propis que així ho hagin previst.
Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança escolar, de
que ja gaudeixen els estudiants menors de 28 anys. Si són majors de 28 anys, haurà
d’existir l’assegurança d’accidents corresponent, i, en tots els casos, la de responsabilitat
civil a tercers, la qual ha de ser formalitzada per l’estudiant en el cas que no s’hagi fet al
moment de signar aquest conveni. No s’aplica el règim d’assegurances de les lleis laborals,
ja que no hi ha cap contracte laboral.
Estudis de procedència dels alumnes de pràctiques
- Dret
Què es pretén amb aquest ensenyament?
Obtenir coneixement de l'estructura general i dels conceptes fonamentals de diverses
disciplines jurídiques i capacitar per analitzar problemes i tractar-los adequadament.
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Adquirir una formació sòlida i flexible, com correspon a un àmbit mudable i de complexitat
creixent.
Preparar amb vista a interpretar la realitat, valorar la informació, distingir fets rellevants,
distingir casos diferents, localitzar material pertinent, qualificar jurídicament els fets, prendre
decisions, negociar, persuadir, fer-se entendre a tot tipus de persones, definir estratègies i
aconsellar; tot això sense perjudici de l'especialització posterior requerida per a l'exercici de
diverses professions jurídiques, com ara l'advocacia, la funció pública o la feina en
organitzacions empresarials o institucionals.
Assegurar una bona formació professional per al desenvolupament de diferents professions
jurídiques.
- Gestió i Administració Pública
Què es pretén amb aquest ensenyament?
Es pretén que els estudiants adquireixin habilitats i coneixements per poder ocupar llocs de
treball de gestió tècnica. Els objectius es projecten sobre l'àmbit de la gestió econòmica i
financera, juridicoadministrativa i de gestió de les persones.
Els objectius del grau de Gestió Pública són equivalents als de les titulacions d'administració
d'empreses, però referits a una realitat objectivament diferent en el marc de les
administracions públiques.
Les administracions controlen i ordenen una part substancial de l'activitat privada,
n'incentiven una altra i presten serveis als ciutadans de contingut econòmic, personal i
social, o vinculat al territori.
Es proporcionen coneixements que permeten de gestionar i dirigir organitzacions públiques
o parapúbliques des d'una perspectiva professional
- Ciència Política
Què es pretén amb aquest ensenyament?
El grau de Ciència Política té com a objectiu l'anàlisi del poder, el sistema polític, l'Estat i
l'Administració.
Pretén formar tant ciutadans com professionals en el ventall d'activitats relacionades amb el
món polític (anàlisi, assessorament i suport a l'activitat i a la decisió política) de manera que
tinguin sortida al mercat laboral.
Proporciona, a més, coneixement empíric i pràctic de la política, juntament amb la formació
clàssica centrada en el pensament i la teoria polítics.
- Relacions Laborals
Què es pretén amb aquest ensenyament?
Donar resposta a l'evolució del context econòmic i social, amb especial atenció als canvis
produïts en les relacions laborals i la gestió de persones, mitjançant una formació sòlida i
flexible.
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Proporcionar habilitats i coneixements interdisciplinaris per gestionar les relacions laborals.
Adquirir coneixements per comprendre la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional
del treball.
Capacitar per aplicar els coneixements adquirits en diversos àmbits: assessorament
juridicolaboral, gestió de persones, organització del treball, i gestió i mediació en el mercat
de treball.
Aplicar tecnologies de la informació i la comunicació.
Capacitar per a l'aprenentatge autònom de coneixements nous i per accedir a estudis
posteriors especialitzats i de màster.
2. La regulació de les pràctiques externes a la Universitat de Barcelona
NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES
Aprovada per CACG de 4 de juny de 2010 i Consell de Govern de 5 d’octubre de 2010
http://www2.ub.edu/acad/noracad/practiques_externes.pdf
Índex
Capítol I. Disposicions comunes
1. Definició
2. Objectius
3. Destinataris
4. Modalitats
5. Drets i deures dels estudiants en pràctiques externes
5.1. Drets dels estudiants
5.2. Deures dels estudiants
6. Requisits, drets i deures de les empreses o institucions i de la Universitat
6.1. Drets de les empreses o institucions
6.2. Deures de les empreses o institucions
7. Requisits, drets i deures dels tutors d’empresa, entitat o institució pública o privada
7.1. Drets dels tutors
7.2. Deures dels tutors
8. Convenis de pràctiques
Capítol II. Disposicions especials de les pràctiques curriculars
9. Les pràctiques curriculars
Capítol III. Disposicions especials de les pràctiques no curriculars
10. Les pràctiques no curriculars
10.1. Requisits dels estudiants
10.2. L’oferta del centre
10.3. El tutor de la universitat
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Capítol I. Disposicions comunes
L’objectiu d’aquesta normativa és regular les activitats pràctiques que els estudiants
desenvolupin en empreses i institucions durant la seva formació universitària, ja siguin com
a assignatura dins d’un pla d’estudis o de manera voluntària, d’acord amb el Reial decret
1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual es regula la ordenació dels ensenyaments universitaris
oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.
Consell de Govern (amb correcció jurídica i lingüística)
Article 1. Definició
a) Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels
estudiants i supervisada per la Universitat de Barcelona (UB), amb l’objectiu de permetre
a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació
acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici
d’activitats professionals.
b) Les pràctiques es poden portar a terme en empreses, entitats i institucions públiques o
privades, i amb caràcter excepcional a la mateixa universitat, segons la modalitat
prevista.
c) Atès el caràcter formatiu de les pràctiques, en cap cas se’n poden derivar obligacions
pròpies d’un contracte laboral.
Article 2. Objectius
a) Contribuir a la formació integral dels estudiants.
b) Facilitar el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional.
c) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i
participatives.
d) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball.
Article 3. Destinataris
a) Estudiants matriculats en qualsevol titulació oficial impartida per la UB o pels seus
centres adscrits.
b) Estudiants d’altres universitats espanyoles, en funció de programes estatals de mobilitat
o de convenis existents.
c) Estudiants de universitats estrangeres, en funció dels programes internacionals que
permetin la seva vinculació acadèmica a la UB.
d) Estudiants matriculats en títols propis de la UB.
Article 4. Modalitats de pràctiques externes
S’estableixen dues modalitats de pràctiques:
a) Pràctiques curriculars. Són assignatures (obligatòries o optatives) incloses en el pla
d’estudis de les titulacions oficials i també en els títols propis que així ho hagin previst.
b) Pràctiques no curriculars. Són activitats no incloses en el pla d’estudis. Tenen un
caràcter voluntari i es realitzen durant el període de formació de l’estudiant. Aquesta
activitat pot ser consignada en el Suplement Europeu del Títol en el cas dels
ensenyaments oficials.
Article 5. Drets i deures dels estudiantes en pràctiques externes
5.1. Drets dels estudiants
a) Ser tutelat durant el període d’execució de la seva pràctica formativa per un professor de
la universitat i per un professional de l’empresa, entitat o institució pública o privada
col·laboradora.
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b) Gaudir de la cobertura d’una assegurança durant el període de realització de les
pràctiques.
c) Percebre, en els casos que així s’estableixi, l’aportació econòmica prevista per
l’empresa, entitat o institució pública o privada en concepte de borsa o ajuda a l’estudi,
ser satisfeta en la forma que oportunament determinin ambdues parts.
d) Rebre la documentació relativa a les seves pràctiques.
e) Rebre informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals per part de
l’empresa, entitat o institució pública o privada.
f) Assistir a les proves d’avaluació i a altres activitats obligatòries dels seus estudis i a les
reunions dels òrgans de govern de la universitat, amb l’obligació de comunicar-ho amb
prou antelació a l’empresa, entitat o institució.
g) Gaudir dels drets recollits per la normativa de la UB.
5.2. Deures dels estudiants
a) Conèixer i complir el pla de treball previst seguint les indicacions del tutor a l’empresa,
entitat o institució pública o privada cooperadora, sota la supervisió del tutor de la
universitat.
b) Complir la normativa vigent relativa a pràctiques externes de la UB.
c) Mantenir contacte amb el tutor acadèmic durant tota la durada prevista de l’activitat i
informar-lo de qualsevol incidència que pugui sorgir en el seu desenvolupament.
d) Lliurar a la universitat tots els documents i informes que se sol·licitin per fer el seguiment i
l’avaluació de l’estudiant, segons el tipus de pràctica.
e) Incorporar-se en la data acordada a l’empresa, entitat o institució pública o privada que
es tracti.
f) Complir l’horari pactat amb l’empresa, entitat o institució pública o privada per a la
realització de les pràctiques externes i respectar-ne les normes de funcionament i les
polítiques.
g) Desenvolupar el pla de formació i complir amb diligència les activitats acordades amb
l’empresa, entitat o institució pública o privada, d’acord amb les línies de col·laboració
establertes.
h) Guardar confidencialitat sobre la informació interna de l’empresa, entitat o institució
pública o privada i no explotar aquelles dades obtingudes en la pràctica sense
l’autorització expressa de l’empresa, entitat o institució pública o privada i de la UB.
i) Mostrar, en tot moment, una actitud respectuosa cap a la política de l’empresa, entitat o
institució pública o privada, salvaguardant el bon nom de la UB.
j) Respectar tots els deures establerts en la normativa de la UB.
Article 6. Requisits, drets i deures de les empreses o institucions públiques o
privades i de la Universitat
Les empreses o institucions publiques o privades han de garantir la seguretat i la salut dels
estudiants en els aspectes relacionats amb les tasques objectes del conveni de pràctiques.
Les empreses o institucions publiques o privades implicades en els convenis no rebran, en
cap cas, cap mena de contraprestació econòmica per la seva participació.
Les empreses o institucions publiques o privades que tinguin interès a acollir alumnes en
pràctiques han de presentar un projecte formatiu adient a l’òrgan competent i formalitzar la
col·laboració mitjançant la signatura d’un conveni de pràctiques amb la UB .
El projecte formatiu presentat per les empreses o institucions públiques o privades comporta
drets i deures per les dues parts.
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6.1 Drets de les empreses o institucions
a) Que es respecti la confidencialitat de les dades de l’empresa, entitat o institució pública o
privada tractats en el transcurs de la pràctica.
b) Obtenir documentació acreditativa de la pràctica que pugui ser-li d’utilitat.
c) Informar sobre l’acompliment de l’activitat desenvolupada per l’estudiant.
d) Que el desenvolupament de la pràctica no interfereixi amb el normal desenvolupament
de les tasques pròpies de l’empresa o institució.
e) Obtenir informació que sigui d’interès per a l’empresa, entitat o institució pública o
privada previ acord de les parts implicades.
f) Resoldre el conveni de pràctiques conforme al previst en aquest document.
6.2 Deures de les empreses o institucions
a) Lliurar el conveni degudament complimentat abans de la incorporació de l’estudiant.
b) Acreditar a l’estudiant l’activitat desenvolupada a l’empresa o institució pública o privada.
c) Proporcionar a la universitat la informació que li sol·liciti en relació amb la pràctica o el
seu resultat.
d) Complir les condicions del conveni de pràctiques.
e) Nomenar un tutor o tutora que s’encarregui de garantir el procés formatiu de l'estudiant a
l’entitat, així com comunicar al tutor acadèmic qualsevol incidència sobre les pràctiques i
fer-ne el seguiment.
f) Complir amb les normes vigents sobre prevenció de riscos laborals.
g) Garantir la formació complementària que necessiti l'estudiant per portar a terme les
pràctiques.
h) Facilitar a l’estudiant l’assistència a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries
de les assignatures en què estigui matriculat, així com a les reunions dels òrgans
col·legiats de govern de la UB.
i) Facilitar al tutor acadèmic l’accés a l’empresa o institució per al compliment de les
finalitats pròpies de la seva funció.
j) Proporcionar a l’estudiant els mitjans materials indispensables per al desenvolupament
de la pràctica.
k) Comprometre’s a complir la programació de les activitats formatives, prèviament
acordades amb la UB.
Article 7. Requisits, drets i deures dels tutors d’empresa, entitat o institució pública o
privada.
Les empreses o institucions publiques o privades han de nomenar un tutor o tutora
d’empresa perquè faci el seguiment de l’activitat de l’estudiant, en col·laboració amb el tutor
o tutora nomenat per la UB.
El tutor d’empresa, entitat o institució pública o privada ha de ser una persona vinculada a
l’empresa, entitat o institució pública o privada en què tinguin lloc les pràctiques i ha de ser
designat per la mateixa empresa amb experiència professional en l’àrea que l’estudiant
desenvolupi la seva activitat i amb els coneixements necessaris per a una tutela efectiva. El
tutor de l’empresa, entitat o institució pública o privada no pot ser la mateixa persona que el
professor tutor de la universitat, tret de situacions raonades que han de ser valorades i
acceptades per l’organisme pertinent del centre.
7.1 Drets dels tutors
a) Ser reconegut i acreditat per la UB per la seva tasca com a tutor, si així ho sol·licita.
b) Ser informat del programa formatiu i de les condicions sota les quals es desenvoluparà.
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c) Rebre tota la informació referent a l’activitat desenvolupada per l’estudiant.
d) Rebre de la UB la informació que li pugui ser d’interès en relació amb la pràctica o amb
el seu resultat.
7.2 Deures dels tutors
a) Acollir l‘estudiant i organitzar l’activitat a desenvolupar durant la seva estada a l’empresa,
entitat o institució pública o privada.
b) Supervisar les activitats de l’estudiant i orientar i controlar el desenvolupament de la
pràctica, amb una relació basada en el respecte mutu i el compromís per l’aprenentatge.
c) Informar l’estudiant sobre l’organització i el funcionament de l’empresa, entitat o institució
pública o privada.
d) Complir les condicions contingudes en el conveni regulador de les pràctiques externes.
e) Complir les normes vigents sobre prevenció de riscos laborals.
f) Facilitar a l’estudiant l’assistència a les proves d’avaluació i altres activitats obligatòries
de les assignatures en què estigui matriculat, així com a les reunions dels òrgans
col·legiats de govern de la UB.
g) Facilitar al tutor acadèmic l’accés a l’empresa o institució per al compliment de les
finalitats pròpies de la seva funció.
h) Garantir la formació complementària que l‘estudiant necessiti per a les pràctiques i
proporcionar-li els mitjans materials indispensables.
i) Autoritzar les modificacions que hi pugui haver per al normal desenvolupament de les
pràctiques sense que alteri substancialment el programa formatiu i sempre amb l’acord
previ del tutor acadèmic.
j) Coordinar amb el tutor acadèmic de la universitat el desenvolupament de les activitats
establertes en el programa.
k) Col·laborar amb la UB en tots els aspectes relatius a la pràctica, com ara qualsevol tipus
d’incidència, suggeriments de millora, informació sobre l’evolució de l’estudiant, etc.
l) Emetre un informe final de la pràctica, sobre la feina realitzada per l’estudiant a
l’empresa, entitat o institució pública o privada.
m) Assegurar-se que l’alumne rep la formació per part de l’empresa entitat o institució
pública o privada, sobre riscos laborals, aplicable a aquesta activitat.
n) Ajudar, en tot cas, l’estudiant en pràctiques, mentre aquestes durin, a resoldre les
qüestions de caràcter professional que l’estudiant pugui necessitar per acomplir les
activitats.
Article 8. Conveni de pràctiques
8.1 Requisits
a) La realització de pràctiques externes requereix la subscripció prèvia d'un conveni de
pràctiques entre la UB (la facultat o el Servei d’Atenció a l’Estudiant, segons el cas) i
l’empresa, entitat o institució pública o privada. Aquest conveni ha de regular la
cooperació entre ambdues parts per a la formació pràctica dels estudiants.
b) El conveni l’han de subscriure el degà o degana de la facultat ―o el director o directora
de l’escola per delegació del rector o rectora― i la persona que ocupi la representació
legal de l’empresa, entitat o institució pública o privada ―o, si s’escau, en qui delegui.
c) La formalització del conveni és prèvia a la incorporació dels estudiants a l’empresa,
entitat o institució pública o privada.
8.2 Durada i horaris
La durada i els horaris de les pràctiques externes van lligades al que indiqui el corresponent
pla docent com a assignatura obligatòria o optativa, en el cas de les pràctiques externes
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curriculars, i al que estableixi el conveni de pràctiques, en el cas de les pràctiques no
curriculars.
Els programes formatius a desenvolupar en un conveni de pràctiques han de preveure un
factor multiplicador entre 1 i 4 a aplicar a l’equivalència en hores del crèdit ECTS (25 hores
d’activitat de l’estudiant).
Per regla general, el límit d’hores d’activitat és de 500 per conveni, tret de situacions
raonades que han de ser valorades i aprovades per l’organisme pertinent del centre.
Les pràctiques externes no curriculars han de permetre als estudiants complir amb les seves
obligacions acadèmiques i formatives.
8.3 Vigència
Amb caràcter general, el conveni de pràctiques està vigent durant el curs acadèmic per al
qual se subscrigui i es prorroga automàticament en els cursos successius, si no hi ha una
denúncia expressa de qualsevol de les parts, excepte que el conveni determini
expressament una altra durada. El conveni ha de dur annex els projectes formatius vinculats
al mateix conveni.
8.4 Denúncia
a) La denúncia del conveni per part de la UB l’ha de formalitzar el degà o degana de la
facultat o el director o directora de l’escola, per delegació del rector o rectora, i s’ha
d’executar conforme al que estableix la seva normativa.
b) La denúncia per part de l’empresa s’ha de fer amb un termini mínim de dos mesos
d’antelació al començament de la pràctica, tret que per raons de força major no sigui
possible el preavís assenyalat.
8.5 Facultat de revocació
La UB es reserva la facultat de revocar, per a un estudiant determinat o per a tot un grup, la
participació en el conveni per l’incompliment de les clàusules establertes, per inadequació
pedagògica de les pràctiques formatives o per vulneració de les normes que, en relació amb
la realització de les activitats programades, estiguin vigents en cada cas.
8.6 Aspectes econòmics
El conveni de pràctiques pot preveure l’aportació, per part de les empreses, entitats i
institucions, d’una quantitat en concepte de borsa o ajuda a l’estudi, que ha de ser satisfeta
en la forma que determini el mateix conveni, i una altra aportació per finançar la gestió del
programa de pràctiques.
La quantia d’aquesta ajuda s’ha de fer constar en l’annex al conveni i, en cap cas, té
consideració de remuneració o nòmina per l’activitat desenvolupada, ja que no existeix
relació contractual. Aquesta borsa o ajuda no cal que s’ajusti ni en concepte ni en quanties
al previst en el sistema retributiu laboral establert a l’empresa o institució en qüestió.
8.7 Cobertura d’assegurança
Els estudiants menors de 28 anys ja disposen d’una assegurança obligatòria; els més grans
d’aquesta edat estan obligats a subscriure l’assegurança voluntària.
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Capítol II. Disposicions especials de les pràctiques curriculars
Article 9. Les pràctiques curriculars
9.1 Requisits de l’estudiant
Estar matriculat en l’assignatura corresponent de la titulació.
9.2 L’oferta del centre
Les ofertes de pràctiques externes han de ser formulades pels òrgans competents, en els
terminis que hagin previst. En tota oferta de pràctiques externes s’hi ha de reflectir, sempre
que sigui possible, les dades següents:
a) El nom o raó social i el CIF de l’empresa, entitat o institució pública o privada que ofereix
les pràctiques externes.
b) El centre, la localitat i l’adreça on es portin a terme les pràctiques externes.
c) Les dates de començament i final de les pràctiques externes, així com la seva durada en
hores.
d) El nombre d’hores diàries de dedicació o jornada.
e) Les activitats i les competències a desenvolupar, així com la seva freqüència temporal.
f) La titulació o les titulacions a les quals van dirigides les pràctiques externes.
g) El nom del tutor o tutora acadèmic.
h) El nom del tutor o tutora de l’empresa, entitat o institució pública o privada.
i) La quantia de la borsa d’ajuda a l'estudi i la quantia en concepte de finançament de la
gestió del programa de pràctiques, si escau.
9.3 Avaluació de l’assignatura
El professor responsable ha d’avaluar l’assignatura conforme al procediment establert en el
pla docent de l’assignatura.
Capítol III. Disposicions especials de les pràctiques no curriculars
Article 10. Les pràctiques no curriculars
10.1 Requisits i responsabilitats dels estudiants
a) Estar matriculat en el títol universitari pel qual s’opta a les pràctiques externes. En el cas
d’ensenyaments de grau, l’estudiant ha d’haver superat el 50 % dels crèdits de la
titulació.
b) Registrar-se en la base de dades curricular de la UB.
c) No tenir cap relació contractual amb la empresa, entitat o institució pública o privada on
es facin les pràctiques.
10.2 L’oferta del centre
Les ofertes de pràctiques externes les han de formular els òrgans competents, en els
terminis que hagin previst. En tota oferta de pràctiques externes s’hi ha de reflectir, sempre
que sigui possible, les dades següents:
a) El nom o raó social i el CIF de l’empresa, entitat o institució pública o privada que ofereix
les pràctiques externes.
b) El centre, la localitat i l’adreça on es facin les pràctiques externes.
c) La data de començament i finalització de les pràctiques externes, així com la seva
durada en hores.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

El nombre d’hores diàries de dedicació o jornada.
Les activitats i les competències a desenvolupar, i la seva freqüència temporal.
La titulació o titulacions a les quals van dirigides les pràctiques externes.
El nom del tutor acadèmic.
El nom del tutor d’empresa, entitat o institució pública o privada.
La quantia de la borsa d’ajuda a l'estudi i la quantia en concepte de finançament de la
gestió del programa de pràctiques, si s’escau.

Les pràctiques externes no curriculars poden ser objecte de difusió per part del centre
acadèmic o el Servei d’Atenció a l’Estudiant.
Cada ensenyament té la responsabilitat d’assignar els estudiants a cada empresa, entitat o
institució.
Cada ensenyament ha d’assignar a un professor o professora la tasca de tutor de conveni
segons els procediment de cada titulació.
10.3 Tutor de la universitat
El tutor o tutora acadèmic ha de ser preferentment un professor o professora que imparteixi
docència en la mateixa branca de coneixement de la titulació cursada. L’elecció s’ha de fer
de conformitat amb el procediment establert a cada centre. De la tasca del tutor se’n deriven
drets i deures.
10.3.1. Drets
a) Té dret al reconeixement efectiu de la seva activitat acadèmica en els termes que
estableixi la UB.
b) Té dret a ser informat de la normativa que regula les pràctiques a les empreses i de les
condicions sota les quals es desenvoluparà l’estada de l’estudiant a tutelar.
10.3.2. Deures
a) Vetllar pel normal compliment del desenvolupament del programa de pràctiques.
b) Portar a terme la tutoria controlant les condicions de desenvolupament i realitzant el
seguiment de les pràctiques.
c) Col·laborar amb la persona encarregada de tutelar les pràctiques a l’empresa o institució.
d) Autoritzar les modificacions que hi hagi en el projecte formatiu respecte al programa
inicial.
e) Portar a terme el procés avaluador de les pràctiques dels estudiantes.
f) Guardar secret professional en relació amb qualsevol informació que conegui com a
conseqüència de la seva activitat com a tutor.
g) Informar l’òrgan responsable de pràctiques de les possibles incidències.
10.4. Reconeixement de l’activitat de pràctiques externes
a) El reconeixement acadèmic de les pràctiques externes no curriculars es pot fer constar al
Suplement Europeu del Títol.
b) Per al reconeixement de les pràctiques s’ha d’elaborar un model de certificat de
pràctiques que faciliti la comunicació amb les entitats col·laboradores, i també oferir-los
una forma homogènia de transmetre els continguts i els resultats de les pràctiques.
c) D’igual manera, per afavorir la mobilitat internacional dels estudiants s’ha d’adaptar un
format similar a l’establert per als programes d’intercanvi europeus.
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10.5 El seguiment de l’aprenentatge
Com que les pràctiques externes no curriculars poden formar part del Suplement Europeu
del Títol, s’ha d’elaborar un projecte formatiu i un procés avaluatiu en el marc del seguiment
de l’aprenentatge. El projecte formatiu ha de concretar els objectius educatius i les activitats
que han de complir els estudiants. La definició dels objectius s’ha de fixar tenint en compte
les competències que es vol que l’alumnat desenvolupi. Els continguts de les pràctiques
s’han de dissenyar de manera que assegurin la relació directa de les competències a assolir
amb els estudis cursats.
10.6 La memòria
L' estudiant ha d’elaborar i lliurar al seu tutor acadèmic una memòria final de les pràctiques,
en què poden figurar els aspectes següents:
a) Les dades personals de l'estudiant.
b) El nom de l’empresa, entitat o institució pública o privada i el lloc d’ubicació.
c) Una breu descripció de l’empresa, entitat o institució pública o privada: activitat,
grandària, etc.
d) Els departaments de l’empresa, entitat o institució pública o privada als quals ha estat
assignat.
e) La descripció concreta i detallada de les tasques i els treballs desenvolupats.
f) La relació de les tasques desenvolupades amb els coneixements adquirits en els estudis
universitaris, dels problemes oposats i del procediment seguit per resoldre’ls.
g) La identificació de les aportacions que, en matèria d’aprenentatge, han implicat les
pràctiques.
h) L’anàlisi de les característiques i el perfil de les pràctiques que ha ocupat.
i) L’avaluació de les pràctiques i suggeriments de millora.
10.7. L’avaluació de les pràctiques no curriculars
El tutor de l’empresa, entitat o institució pública o privada ha de remetre al tutor acadèmic un
informe que ha de recollir el nombre d’hores de pràctiques i en què pot valorar aspectes
com ara els següents:
a) La capacitat tècnica
b) La capacitat d’aprenentatge
c) L’administració de treballs
d) Les habilitats de comunicació oral i escrita
e) El sentit de la responsabilitat
f) La facilitat d’adaptació
g) La creativitat
h) La implicació personal
i) L a motivació
j) La receptivitat a les crítiques
k) La puntualitat
l) Les relacions amb el seu entorn laboral
m) La capacitat de treball en equip
n) Altres aspectes que es considerin oportuns
El tutor acadèmic ha d’avaluar, conforme al procediment que estableixi cada universitat, les
pràctiques desenvolupades en el corresponent informe de valoració final, que ha de tenir en
compte el seguiment portat a terme, l'informe del tutor de l’empresa, entitat o institució
pública o privada i la memòria final lliurada.
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Disposició transitòria
En els ensenyaments amb model de matrícula anual en què l’assignatura de pràctiques
externes s’ofereixi en els dos semestres, l’estudiant es pot matricular dues vegades dins
d’un mateix curs acadèmic.
Disposició derogatòria
Aquesta normativa deixa sense efecte la “modificació de la Normativa de pràctiques en
empreses i institucions” aprovada pel Consell de Govern en data 6 de juliol de 2004 pel que
fa als ensenyaments oficials de grau i màster universitari.
Disposició final
Aquesta normativa entra en vigor el curs 2010-2011 per a totes les titulacions oficials de
grau i màster universitari.
3. Model estandarditzat de conveni de pràctiques entre la Facultat de Dret i les
institucions col·laboradores: conveni-tipus d’adhesió al programa per part dels
Ajuntaments interessats
CONVENI DE PRÀCTIQUES CURRICULARS EN EMPRESES I INSTITUCIONS PER A
ESTUDIANTS DE PRIMER I SEGON CICLES, I D’ENSENYAMENTS PROPIS DE
PREGRAU
PARTS
D’una banda, el Sr. / la Sra.
, com a degà/degana o director/a de la Facultat/Escola
de
de la Universitat de Barcelona, amb el NIF XXXXXXXXX, ubicada al
carrer/passeig
, núm.
, de
, amb el codi postal
i telèfon
,
i per delegació del rector d’aquesta Universitat; i de l’altra, el Sr. / la Sra.
, com a
representant legal de l’empresa o institució
, amb el NIF
, ubicada al
carrer/passeig
, núm.
, de
, amb el codi postal
i telèfon
.
Ambdues parts subscrivim aquest conveni de pràctiques acordat a l’empara del Pla
d’estudis de l’ensenyament de
de la Facultat/Escola
d’aquesta Universitat.
ANTECEDENTS
1.
2.
3.
4.

5.

La Llei orgànica 6/2001, d’universitats, estableix en els articles 2.2.d, 33.1 i 34.3 que les
universitats, en ús de la seva autonomia, poden impartir els seus propis estudis.
L’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat per Decret 246/2003, de 8 d’octubre,
estableix en l’article 99 la possibilitat d’oferir altres ensenyaments.
La normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions aprovada per
Consell de Govern en data 5 d´octubre de 2010
El Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, actualitzat per l’RD 1267/1994, de 10 de
juny, sobre directrius generals comunes als plans d’estudis dels títols de caràcter oficial
i validesa a tot el territori nacional. L’article 6.3 estableix que els plans d’estudis que
aprovin les universitats hauran d’especificar l’ensenyament pràctic.
La voluntat de la Universitat de Barcelona d’afavorir que l’alumnat de primer i segon
cicles de qualsevol dels ensenyaments que ofereix, oficials o propis de pregrau, o dels
que ofereixen els seus centres adscrits, completi la seva formació amb estades de
pràctiques en l’àmbit laboral.

41/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

6.
7.

L’esmentada empresa/institució es fa ressò de la necessitat que els estudiants facin una
part de la seva formació en l’àmbit laboral.
De la conjunció de les circumstàncies exposades més amunt, considerem d’interès la
col·laboració mútua.

PACTES
1. La col·laboració es concretarà en un programa de pràctiques que ha estat verificat pel
consell d’estudis de l’ensenyament implicat en aquest conveni.
2. Aquest conveni comporta l’acceptació de
estudiant/s en pràctiques a l’empresa
o institució que signa.
3. El temps total de dedicació de cada estudiant a l’empresa o institució és de
hores (com a màxim, 500 hores i cinc hores diàries), que caldrà realitzar en el període
de
a
amb l’horari següent
.
4. La comissió acadèmica de la Facultat o Escola, o el consell d’estudis ha nomenat el/la
professor/a
responsable del programa de pràctiques de l’ensenyament implicat
en aquest conveni. Aquesta activitat, pròpia del Pla d’estudis, està sotmesa a les
normatives acadèmiques pròpies de la Universitat de Barcelona i està valorada en un
total de
crèdits ECTS, segons les previsions del RD 1125/2003, de 5 de
setembre, del Sistema Europeu de Crèdits.
5. L’empresa o institució ha nomenat el/la Sr./Sra.
responsable del programa de
pràctiques que impliquin els estudiants de la Universitat de Barcelona durant el període
que duri l’estada dels estudiants a l’empresa o institució i és responsable de garantir
l’adequada formació, l’acollida i les condicions de salut i benestar dels estudiants i de la
bona gestió de l’activitat educativa objecte d’aquest conveni.
6. L’empresa o institució abonarà directament a l’estudiant que signa aquest conveni, en
les fraccions que consideri i com a màxim a l’acabament del termini de vigència, la
quantitat de 0 € en concepte d’ajuda a l’estudi i ja incloses en la dita quantitat les
retencions pròpies d’IRPF d’aquest tipus d’abonaments.
7. A més a més, l’empresa o institució abonarà el 0 % de la quantitat total de la clàusula 6
a la Universitat de Barcelona en concepte de col·laboració en l’amortització del
programa de pràctiques, i en tot cas, la quantitat mínima de cent euros. Aquesta
quantitat serà facturada per la Universitat de Barcelona un cop signat el conveni i s’hi
inclouran les disposicions sobre IVA que siguin vigents.
8. La valoració del resultat de l’estada en pràctiques la faran conjuntament l’empresa o
institució receptora i la comissió acadèmica de Facultat o Escola, o el consell d’estudis
mitjançant el mecanisme que aquests últims estableixin. Pel que fa a la valoració
estrictament acadèmica de les pràctiques per als estudiants implicats en aquest
conveni, és de competència exclusiva de la Universitat.
9. La realització de les pràctiques no generarà, un cop finalitzades, més compromisos que
els acordats en aquest conveni i en cap cas no produirà obligacions pròpies d’un
contracte laboral entre els estudiants i l’empresa o la institució.
10. Qualsevol eventualitat d’accident ha de tractar-se sota el règim de l’assegurança
escolar, i si són majors de 28 anys l’assegurança d’accidents corresponent, i, en tots els
casos, la de responsabilitat civil a tercers, la qual ha de ser formalitzada per l’estudiant
en el cas que no s’hagi fet al moment de signar aquest conveni. No s’aplica el règim
d’assegurances de les lleis laborals, ja que no hi ha cap contracte laboral.
11. Un cop finalitzat el programa, els estudiants poden sol·licitar un certificat de l’empresa o
institució acreditatiu de les pràctiques dutes a terme.
12. La Universitat de Barcelona s’obliga a mantenir actualitzada la relació d’estudiants
implicats en el conveni, la qual serà considerada com un annex d’aquest.
13. Aquest conveni tindrà una durada d’un curs acadèmic, i quedarà automàticament
renovat si no consta una denúncia escrita de finalització per qualsevol d’ambdues parts,
o es produeix qualsevol altra de les causes de resolució anticipada previstes a l’article
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3.6 de la Normativa reguladora de les pràctiques en empreses i institucions de la
Universitat de Barcelona.
En prova de conformitat, les parts interessades signem aquest conveni en el lloc i en la data
esmentats més avall.
Data i signatures.
RELACIÓ D’ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES CURRICULARS DE PRIMER, SEGON,
TERCER CICLE, I D’ENSENYAMENTS PROPIS DE PREGRAU, EN EMPRESES I
INSTITUCIONS
Relació d’estudiants que en l’actualitat desenvolupen tasques pràctiques derivades del
conveni, una addenda del qual és aquest document.
Empresa o institució
Tutor/a de l’empresa o institució
Data límit de validesa d’aquesta llista
NOM I COGNOMS DE L’ESTUDIANT

ENSENYAMENT/S

PROPOSTA DE PAUTA D’AVALUACIÓ / SOL·LICITUD D’OFERTA DE L’EMPRESA O
INSTITUCIÓ DE LES TASQUES DE PRÀCTIQUES PREVISTES PER LA EMPRESA O
INSTITUCIÓ RECEPTORA D’ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Cal llegir atentament aquestes instruccions
Aquest document ha de ser íntegrament emplenat per l’empresa o institució que vulgui rebre
estudiants en pràctiques de qualsevol ensenyament de la Universitat de Barcelona i
independentment de la fórmula específica de conveni que s’hagi de tramitar. Cal emplenar
un formulari per a cada tipus de conveni que es vulgui sol·licitar simultàniament, ja que la
tramitació de cadascun segueix criteris diferents. Recordeu que:
 Un conveni de pràctiques curriculars per a estudiants de primer, segon o tercer cicles
implica que l’activitat té el reconeixement acadèmic de la Universitat de Barcelona i està
considerada en l’estructura del pla d’estudis de l’ensenyament a què es refereixi el
conveni, ja sigui de pregrau, ja sigui de doctorat, postgrau o mestratge. En el cas
d’estudiants de pregrau, han d’haver superat, com a mínim, el 20% dels crèdits del seu
pla d’estudis.
 Un conveni de cooperació educativa és un acord de pràctiques no curriculars destinades
exclusivament als estudiants de pregrau de qualsevol dels ensenyaments que ofereix la
Universitat de Barcelona. Les activitats, en conseqüència, no tenen repercussió directa
en el currículum de l’estudiant, atès que no estan considerades en el seu pla d’estudis.
En funció dels criteris i les normatives pròpies de la Universitat de Barcelona, les
activitats fetes per l’estudiant poden ser objecte de reconeixement com a activitat de
lliure configuració. Aquest tipus de convenis poden requerir de l’empresa o institució que
els signi l’aportació d’una quantitat, una part de la qual és en concepte d’ajut a l’estudi, i
la resta, com a col·laboració a la Universitat de Barcelona per l’afavoriment dels
programes de pràctiques destinats als seus estudiants o qualsevol altra activitat per
promoure polítiques actives destinades als estudiants que la Universitat de Barcelona
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pugui arbitrar. En aquest cas, els estudiants han d’haver superat, com a mínim, el 50%
dels crèdits del seu pla d’estudis.
Nom de l’empresa i/o institució

NIF

Adreça
Telèfon
Correu electrònic
Nom del tutor o la tutora
Telèfon
Adreça electrònica
Persona que legalment pot signar el conveni
Es tracta d’una pràctica curricular per a pregraduats/ades?
Es tracta d’una pràctica curricular de tercer cicle (doctorat, postgrau o màster)?
Es tracta d’un conveni de cooperació educativa (sense efectes curriculars)?
Període per al qual se sol·licita l’estada en pràctiques
Nombre total d’hores
Horari de realització de les pràctiques
Lloc (consigneu l’adreça) on s’han de desenvolupar les pràctiques
Ensenyament
Facultat / Escola/Centre Adscrit
Quantes places s’ofereixen?
Breu descripció de les tasques que caldrà desenvolupar
En el cas que hi hagi elements de perillositat en les tasques que s’han de
desenvolupar, estan previstes totes les mesures de seguretat?

SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO

SÍ

NO

La signatura d’aquest full implica, per part de l’empresa o institució, la sol·licitud en ferm per
iniciar l’estudi d’un possible conveni i també implica que l’empresa o institució es compromet
a no sotmetre els estudiants que rebi a cap tipus d’activitat delictiva, abusiva o contrària als
drets fonamentals de la persona, i a tenir cura de la bona gestió formativa de les activitats
previstes, que és l’exclusiva finalitat de les pràctiques realitzades per estudiants de la
Universitat de Barcelona en un entorn extern al de la mateixa Universitat i els seus centres
adscrits.
Data: .....,
Vistiplau, de la Comissió Acadèmica de la Facultat o Escola de l’ensenyament.”

Segon.- Encarregar el seguiment i la coordinació del conveni a la Direcció de Serveis
de Formació i a la Direcció de Serveis Jurídics, adscrites a l’Àrea de Presidència.
Tercer.- Notificar el present acord a la Universitat de Barcelona per al seu
coneixement i efectes, i procedir a la formalització del conveni.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Aparcament carrer Trull” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament de Balsareny.- 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 Balsareny, presentada en
data 11/05/2011 per finançar la inversió “Aparcament carrer Trull” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balsareny
Aparcament carrer Trull
100.000 €
0%
10
54/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent 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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15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinc mil
cinc-cents cinquanta-tres euros amb vint cèntims (5.553,20) € per a finançar
l’actuació local “Inversions via pública” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l'Ajuntament d'Olèrdola.- 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 d'Olèrdola, presentada en data
11/05/2011 per finançar la inversió “Inversions via pública” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olèrdola
Inversions via pública
5.553,20 €
0%
10
58/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinc mil cinc-cents cinquanta-tres euros
amb vint 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.
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import nou mil
set-cents quaranta-sis euros amb vuitanta cèntims (9.746,80) € per a finançar
l’actuació local “Climatització locals municipals” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l'Ajuntament d'Olèrdola.- 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 d'Olèrdola, presentada en data
11/05/2011 per finançar la inversió “Cilmatització locals municipals” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olèrdola
Climatització locals municipals
9.746,80 €
0%
10
60/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de nou mil set-cents quaranta-sis euros amb
vuitanta 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 cent
vint-i-un mil (121.000) € per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament d'Olèrdola.- 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 d'Olèrdola, presentada en data
11/05/2011 per finançar la inversió “Enllumenat públic” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olèrdola
Enllumenat públic
121.000 €
0%
10
59/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-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.
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import tretze mil
set-cents (13.700) € per a finançar l’actuació local “Xarxa perimetral can Trabal
I” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament d'Olèrdola.- 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 d'Olèrdola, presentada en data
30/03/2011 per finançar la inversió “Xarxa perimetral can Trabal I” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olèrdola
Xarxa perimetral can Trabal I
13.700 €
0%
10
34/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tretze mil set-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.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Honoraris poliesp. PAV
2” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament de la Pobla de
Lillet.- 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 la Pobla de Lillet, presentada
en data 17/01/2011 per finançar la inversió “Honoraris poliesp. PAV 2” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Pobla de Lillet
Honoraris poliesp. PAV 2
150.000 €
0%
10
5/2011

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.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta
mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Ascensor Casa Natura” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament de Ripollet.- 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 Ripollet, presentada en data
11/05/2011 per finançar la inversió “Ascensor Casa Natura” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Ripollet
Ascensor Casa Natura
40.000 €
0%
10
57/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta 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.
21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta
mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica gestió personal” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l'Ajuntament de Ripollet.- 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.

52/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 Ripollet, presentada en data
11/05/2011 per finançar la inversió “Informàtica gestió personal” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Ripollet
Informàtica gestió personal
40.000 €
0%
5
55/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta 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 dotze mil
dos-cents quinze euros amb trenta-cinc cèntims (12.215,35) € per a finançar
l’actuació local “Senyalització viària” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats,
a l'Ajuntament de Ripollet.- 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 Ripollet, presentada en data
11/05/2011 per finançar la inversió “Senyalització viària” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Ripollet
Senyalització viària
12.215,35 €
0%
5
56/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dotze mil dos-cents quinze euros amb
trenta-cinc 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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23.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
quaranta mil (140.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions via pública”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
presentada en data 09/03/2011 per finançar la inversió “Inversions via pública” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Inversions via pública
140.000 €
0%
10
23/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta 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.
24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil
(10.000) € per a finançar l’actuació local “Reforma edificis entitats esportives” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
presentada en data 09/03/2011 per finançar la inversió “Reforma edificis entitats
esportives” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Reforma edificis entitats esportives
10.000 €
0%
10
22/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de deu 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.
25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis euros amb un cèntim (42.376,01) € per a
finançar l’actuació local “Accessiblitat i connexió c/Sants Màrtirs” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà,
presentada en data 11/04/2011 per finançar la inversió “Accessiblitat i connexió
c/Sants Màrtirs” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Accessiblitat i connexió c/Sants Màrtirs
42.376,01 €
0%
10
38/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis
euros amb un cèntim amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
26.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Gespa camp de futbol”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l'Ajuntament de Sant Llorenç
d'Hortons.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons,
presentada en data 04/03/2011 per finançar la inversió “Gespa camp de futbol” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
58/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Gespa camp de futbol
150.000 €
0%
10
19/2011

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.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
27.- Dictamen que proposa prorrogar per 1 any, per al període comprès entre el
18 de juliol de 2011 i el 17 de juliol de 2012, el conveni de cessió d’ús a
l’associació Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris, dels pisos XXX de
l’immoble del carrer XXXXX, número XXX, de XXXX, signat el 18 de juliol de
2007.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària dels pisos XXXX de l’immoble
del carrer XXXX, número XXX, de XXXX, amb una superfície útil de 113 m2 i 70 m2,
respectivament, edifici que té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i figura inscrit a
l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000011 a nivell de terreny i
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 l’associació Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris té cedit l’ús dels
espais indicats per conveni signat en data 18 de juliol de 2007, que preveu al pacte
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segon que la durada serà per a 4 anys, a comptar des de la data de la seva signatura,
i al pacte tercer, que les parts podran acordar de forma expressa la seva pròrroga per
anys naturals fins a un màxim de 10 anys, inclòs el termini inicial i les pròrrogues.
Vist que aquesta associació, per escrit de 17 de març de 2011, s’ha adreçat a la
Diputació de Barcelona sol·licitant la pròrroga del conveni de 18 de juliol de 2007, per
al període comprès entre el dia 18 de juliol de 2011 i el 17 de juliol de 2012.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de
dates 14 i 15 d’abril de 2011, respectivament.
Atès que els espais sol·licitats es troben actualment ocupats per l’associació Casal
dels Infants per a l’Acció Social als Barris, i, a més, no està previst que s’ocupin pels
serveis ni departaments de la Diputació de Barcelona.
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 l’associació Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris, 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.
Atès el què disposa l’apartat 2.1.1.1 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple
de la Corporació, dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010,
de 16 de juny de 2010, i publicada en el BOPB número 149 de 23 de juny de 2010.
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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 juliol de 2011 i el
17 de juliol de 2012, el conveni de cessió d’ús dels pisos XXXX de l’immoble del carrer
XXXX, número XXX, de XXXX, signat entre la Diputació de Barcelona i l’associació
Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris en data 18 de juliol de 2007.
Segon.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.
28.- Dictamen que proposa prorrogar per 6 mesos, per al període comprès entre
l’1 de maig i el 31 d’octubre de 2011, el conveni de cessió d’ús a la Fundación
Española de la Tartamudez, del local situat XXX de l’immoble del carrer XXXX,
número XX, de XXXX, signat l’1 de maig de 2007.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària d’un local situat a XXXX de
l’immoble del carrer XXXX, número XX, de XXXX, amb una superfície útil de 116,25
m2, que té la naturalesa jurídica de bé patrimonial i figura inscrit a l’Inventari de Béns
de la Corporació amb els codis d’actiu F000028 a nivell de terreny i F000883 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 Fundación Española de la Tartamudez 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 Fundación Española de la Tartamudez és una entitat que té com a objectiu
principal millorar la qualitat de vida de les persones que quequegen, assessorant als
professionals de la tartamudesa i lluitant per difondre el coneixement de la
tartamudesa en la societat.
Vist que per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 25 de gener de
2007, es va aprovar una minuta de conveni de cessió d’ús a favor de la Fundación
Española de la Tartamudez del local descrit.
Vist que en data 1 de maig de 2007 es va signar entre la Diputació de Barcelona i la
Fundación Española de la Tartamudez 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 tres anys les parts podran acordar expressament la pròrroga de la
cessió d’ús per anys naturals.
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Vist que per acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de data 29 d’abril de
2010, es va aprovar la pròrroga per 1 any, per al període comprès entre el 1 de maig
de 2010 i el 30 d’abril de 2011, del conveni de cessió d’ús del local descrit.
Vist que es va aprovar la pròrroga provisional de la cessió d’ús del local esmentat des
del dia 1 de maig de 2011 fins que s’aprovi per part de la Junta de Govern la pròrroga
d’aquest conveni fins el 31 d’octubre de 2011.
Vist que la Fundación Española de la Tartamudez ha manifestat el seu acord per a
prorrogar el conveni de cessió d’ús formalitzat en data 1 de maig de 2007, per 6
mesos, per al període comprès entre el 1 de maig de 2011 i el 31 d’octubre de 2011.
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de
dates 13 i 14 d’abril de 2011, respectivament.
Atès que els espais sol·licitats es troben actualment ocupats per la Fundación
Española de la Tartamudez.
Atès que actualment s’està tramitant la permuta d’aquest immoble situat al carrer
XXXX, núm.XX de XXXXX, d’acord amb el Decret, de data 23 de març de 2011, del
President de la Diputació de Barcelona, raó per la qual es proposa la prorroga per 6
mesos en lloc de per 1 any com preveu el pacte tercer de l’esmentat conveni.
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 Fundación Española de la Tartamudez, 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
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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 que 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 6 mesos, per al període comprès entre el 1 de maig de 2011 i el
31 d’octubre de 2011, el conveni de cessió d’ús del local situat a XXXX de l’immoble
del carrer XXXX, número XX, de XXXX, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la
Fundación Española de la Tartamudez en data 1 de maig de 2007.
Segon.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes.
29.- Dictamen que proposa declarar quatre vehicles d’extinció d’incendis, que
consten a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa
de l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya,
deixant sense efecte els convenis de 29 de juliol de 1998, 23 de juny de 2001, 22
d’octubre de 2002 i 16 de setembre de 2005 signats amb la Generalitat.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
L’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic d’aquesta Corporació, per escrit de data 18
de gener de 2011, ha comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per a la cessió de quatre vehicles
d’extinció d’incendis forestals, marca Mercedes i matrícules B-4768-UN, 8989-BKR,
2204-BWW I 3996 DKR, a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya, en data 25 de novembre de 2010, va comunicar a l’Àrea d’Espais Naturals
de la Diputació de Barcelona la conveniència de que la titularitat dels quatre vehicles
Mercedes amb matrícules B-4768-UN, 8989-BKR, 2204-BWW i 3996 DKR, passés a
mans de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 4 d’abril de
2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària general i
la Interventora general, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva declaració
simultània com a efectes no utilitzables.
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Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques
tècniques, al seu grau d’obsolescència i a que es troben cedits en ús a la Generalitat
de Catalunya.
Atès que s’ha mostrat interessada en els esmentats béns la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, per tal de destinar-lo a les seves finalitats
específiques, i que està inscrita en el registre especial previst a la base cinquena de
les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles no autilitzables per
la Diputació”, aprovades pel Ple de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB
núm. 35 del 9.2.1996).
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 14 i 15 de març de 2011, respectivament.
Vist el punt 2.1.1.3 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010, segons el qual la cessió gratuïta de béns mobles no
utilitzables a d’altres administracions públiques o a entitats privades sense ànim de
lucre, és competència de la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els vehicles relacionats d’acord amb l’annex que s’acompanya, i
que seran cedits a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
de la Generalitat de Catalunya, com a efecte no utilitzable per a la Diputació de
Barcelona, d’acord amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la
cessió de béns mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments, que haurà de ser notificada a la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Deixar sense efecte els convenis signats amb dates: 29 de juliol de 1998, 23
de juny de 2001, 22 d’octubre de 2002 i 16 de setembre de 2005, amb el Departament
de Governació i el Departament d’Interior, de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Notificar els presents acords a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments, per al seu coneixement i efectes.
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30.- Dictamen que proposa cedir l’ús a favor de l’Ajuntament de Maials (Lleida)
dels terrenys de les parcel·les 129 i 135 del polígon 2 d’aquesta població, i
autoritzar les obres d’adequació incloses al Pla de recuperació, conservació,
valoració i interpretació del patrimoni natural i cultural de la Vall dels Horts, a
Maials i Llardecans.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Vist que la Diputació de Barcelona té la propietat de diverses finques al terme
municipal de Maials i Llardecans que estant situades al llarg de la carretera C-12 de
Lleida a Flix, i que provenen de l’herència Mercè Juncadella Vidal.
Vist que una d’aquestes finques es la denominada “La Vall de Molí”, situada al terme
municipal de Maials, que consta inscrita a l’Inventari de Béns de la Corporació amb el
codi d’actiu F153965 i la naturalesa jurídica de bé patrimonial.
Vist que l’Ajuntament de Maials ha sol·licitat formalment a la Diputació de Barcelona,
mitjançant escrit de 25 de novembre d’enguany, la cessió d’ús i l’autorització per
l’execució d’obra en uns terrenys inclosos a les parcel·les 129 i 135 del polígon 2 de la
finca Vall de Molí, a fi de poder executar el Pla de recuperació, conservació, valoració i
interpretació del patrimoni natural i cultural de la “Vall dels Horts” Maials i Llardecans
inclosa en el Conveni de la Diputació de Lleida – “La Caixa” 2009-2010.
Vist que la descripció i condicionants de les tasques a realitzar en les esmentades
parcel·les són les indicades a continuació:
TASQUES:
1. Parcel·la 129 polígon 2: terrenys d’uns 700 m2 on s’habilitarà un itinerari per l’extrem
sud i est de la parcel·la (aquest itinerari es delimitarà amb estaques de fusta
instal·lades cada 5 o 8 metres).
A la part nord-est de la parcel·la s’hi habilitarà un sender d’1 metre d’ample per tal
que els visitants puguin retornar al camí principal (s’hi instal·larà un cartell
informatiu).
2. Parcel·la 135 polígon 2: tram de 110 m2 que forma part d’un camí que dóna accés a
la vall, al qual se li netejarà la vegetació i col·locaran graons de fusta.
CONDICIONANTS:
1. Les obres tindran una durada màxima de 12 mesos des de l’inici de les obres, el
qual es comunicarà a la Diputació de Barcelona i a l’empresa Foment Agrícola de
les Garrigues S.A. mitjançant carta certificada.
2. Un cop finalitzades aquestes obres d’adequació es restabliran les condicions inicials
de la parcel·la a excepció de les tasques anteriorment descrites.
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3. En cas que la Diputació de Barcelona vulgui realitzar algun tipus d’actuació a la
seva finca, sigui urbanística ambiental o qualsevol altra, la cessió no ha de ser
impediment per dur a terme la mateixa
4. Aquesta autorització no suposarà cap cost afegit per a la Diputació de Barcelona.
PLÀNOL DESCRIPTIU AL TERME MUNICIPAL DE MAIALS:

PO 2 PA 129

PO 2 PA 135

Cessions sol·licitades
Límits de parcel·la

Atès que la cessió d’ús permetrà que es pugui accedir a les parcel·les indicades per tal
que futurs visitants de la zona puguin gaudir de les tasques executades. També es
permetrà realitzar manteniment de les infrastructures creades per les tasques
descrites.
Vist que amb data 28 de març de 1983 es va formalitzar l’escriptura per l’atorgament
d’un dret de cultiu, a favor de l’empresa Foment Agrícola de Les Garrigues, SA, per un
període de 50 anys, en diferents finques al municipi de Maials, entre elles la finca Vall
de Molí, de les que 10,6135 ha, estaven autoritzades pel cultiu del pistatxo.
Vist que els arranjaments dels camins no afecten als arbres de cultiu de pistatxo
malgrat tot la Diputació de Barcelona ha comunicat a l’empresa Foment Agrícola de
Les Garrigues, SA, mitjançant escrit de 17 de març de 2011 la sol·licitud de cessió i
d’autorització per l’execució d’obres a les parcel·les esmentades a favor de
l’Ajuntament de Maials, pel seu coneixement de les actuacions a realitzar.
Atès que una dels principals objectius de la Corporació es contribuir a la correcte
prestació de serveis i activitats per part dels municipis de la província, donant-los
suport en tot allò que els calgui.
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Atès que la cessió d’us i l’autorització per l’execució d’obra pels terrenys descrits,
propietat de la Diputació de Barcelona, tindrà caràcter gratuït, sense cap
contraprestació per part de l’Ajuntament de Maials.
Atès el que disposa l’art. 5 de la Llei de Bades 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de Règim Local, segons el qual les entitats local, per al compliment de les seves
finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena capacitat per
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns.
Atès que segons l’art. 55, lletra d) de l’anterior llei, en les relacions recíproques entre
les diferents administracions, aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la
cooperació i assistència actives que les altres administracions puguin precisar per a
l’eficaç compliment de les seves activitats, en relació amb els articles 5 i 10 d’aquesta
norma i en relació així mateix amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art.
183 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del Patrimoni de les
Administracions Publiques.
Atès el que 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 de 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 els punts 2.1.1.1 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Cedir l’ús a favor de l’Ajuntament de Maials (Lleida) dels terrenys de
superfície aproximada 700 m2 que forma part de la parcel·la 129 polígon 2 de la finca
Vall de Molí (Maials), amb caràcter gratuït, sense contraprestació; i amb la finalitat de
que es realitzi la seva adequació dins del Pla de recuperació, conservació, valoració i
interpretació del patrimoni natural i cultural de la “Vall dels Horts” Maials i Llardecans
inclosa en el Conveni de la Diputació de Lleida – “La Caixa” 2009-2010.
Segon.- Cedir l’ús a favor de l’Ajuntament de Maials (Lleida) dels terrenys de
superfície aproximada 110 m2 que forma part de la parcel·la 135 polígon 2 de la finca
Vall de Molí (Maials), amb caràcter gratuït, sense contraprestació; i amb la finalitat de
que es realitzi la seva adequació dins del Pla de recuperació, conservació, valoració i
interpretació del patrimoni natural i cultural de la “Vall dels Horts” Maials i Llardecans
inclosa en el Conveni de la Diputació de Lleida – “La Caixa” 2009-2010.
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Tercer.- Autoritzar l’execució de l’obres en els terrenys indicats en els acords primer i
segon amb les descripcions i condicionants de les tasques indicats a continuació:
TASQUES:
1. Parcel·la 129 polígon 2: terrenys d’uns 700 m2 on s’habilitarà un itinerari per l’extrem
sud i est de la parcel·la (aquest itinerari es delimitarà amb estaques de fusta
instal·lades cada 5 o 8 metres).
A la part nord-est de la parcel·la s’hi habilitarà un sender d’1 metre d’ample per tal
que els visitants puguin retornar al camí principal (s’hi instal·larà un cartell
informatiu).
2. Parcel·la 135 polígon 2: tram de 110 m2 que forma part d’un camí que dóna accés a
la vall, al qual se li netejarà la vegetació i col·locaran graons de fusta.
CONDICIONANTS:
1. Les obres tindran una durada màxima de 12 mesos des de l’inici de les obres, el
qual es comunicarà a la Diputació de Barcelona i a l’empresa Foment Agrícola de
les Garrigues S.A. mitjançant carta certificada.
2. Un cop finalitzades aquestes obres d’adequació es restabliran les condicions inicials
de la parcel·la a excepció de les tasques anteriorment descrites.
3. En cas que la Diputació de Barcelona vulgui realitzar algun tipus d’actuació a la
seva finca, sigui urbanística ambiental o qualsevol altra, la cessió no ha de ser
impediment per dur a terme la mateixa
4. Aquesta autorització no suposarà cap cost afegit per a la Diputació de Barcelona.
Quart.- Establir una vigència inicial per a la cessió de l’ús dels terrenys esmentats als
acords primer i segon, de 4 anys que es podrà prorrogar de forma expressa per un
període addicional de 4 anys més.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats per al seu coneixement i efectes.
31.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Amb motiu dels escrits de dates 4 i 15 de març de 2011, enviats a aquesta Oficina des
de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta Corporació, on ens
comuniquen que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per a la cessió de
diversos béns informàtics per haver quedat obsolets.
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Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 14
d’abril de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist el punt 2.1.1.3 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010, segons el qual la cessió gratuïta de béns mobles no
utilitzables a d’altres administracions públiques o a entitats privades sense ànim de
lucre, és competència de la Junta de Govern.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a les entitats que tot seguit
es relacionen, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats indicades, que haurà de ser notificada a la Diputació
de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.

69/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Enagas SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/10927.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit d’Enagás, S.A., de data 25/11/2010 que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 30/11/2010, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’instal·lació de conducció de gas amb encreuament, a les carreteres BV1435, al punt quilomètric 10+900, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Santa Eulàlia de Ronçana; BV-1433, al punt quilomètric 1+210, ambdós marges, tram
no urbà i BV-5151, al punt quilomètric 4+270, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Les Franqueses del Vallès; BV-5108, al punt quilomètric 2+024, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal de Cardedeu; BP-5107, al punt quilomètric
48+645, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Antoni de
Vilamajor; BV-5114, al punt quilomètric 1+765, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Celoni; BV-5115, al punt quilomètric 3+520, ambdós marges, tram
no urbà i BV-5116, al punt quilomètric 0+560, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Gualba; BV-5122, al punt quilomètric 6+825, ambdós marges, tram no
urbà, al terme municipal de Fogars de la Selva; BV-1221, al punt quilomètric 1+900,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Terrassa; BV-1201, al punt
quilomètric 2+050, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera; B-142,
al punt quilomètric 6+730, ambdós marges, tram no urbà, i C-1413a, al punt
quilomètric 28+250, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sentmenat;
B-122, al punt quilomètric 2+400, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Terrassa; d’instal·lació de conducció de gas amb encreuament i paral·lelisme, a la
carretera BV-1248, del punt quilomètric 4+175 al 5+770, ambdós marges, tram no
urbà, al terme municipal de Sabadell i Terrassa i a la BV-1439, del punt quilomètric
3+600 al 3+748, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de l’Ametlla del
Vallès i de construcció de nou accés, a la carretera B-122, al punt quilomètric 2+410,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Terrassa (Exp. núm. 2010/10927).
Atès l’informe tècnic emès, en dates 28/01/2011 i 29/03/2011, pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou
accés a la carretera B-122.
Atès el que disposen els articles 100 i 167 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
En cap cas es col.locaran bandes sonores a la carretera, ni elements reductors de
velocitat.
No hi haurà cap part de en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 metres de
l’aresta exterior de l’esplanació.
L’estació transformadora prevista es situarà més enllà de la línia d’edificació, es a
dir, a 25 m de l’aresta exterior de la calçada, o el que marqui el planejament
urbanístic municipal vigent.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
conducció de gas amb encreuament a les carreteres B-122, BV-1221, BV-1201, B-142,
C-1413a, BV-5108, BV-1433 i BV-5122.
Atès el que disposa l’article 104d del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

•
•

Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre
respecte la rasant de la calçada.
L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “C” descrita en el plec de
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies
subterrànies que s’adjunta, es a dir, amb avanç subterrani on s'utilitzarà màquina
de perforació horitzontal o avanç en mina o galeria, de manera que en cap
moment s'interrompi o alteri el trànsit de la carretera. Es col·locarà un contratub
per a facilitar possibles reparacions futures.
Les arquetes de registre de l’encreuament es situaran íntegrament fora de la zona
de domini públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es permetrà l’execució de registres a la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
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•
•

Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i per tant sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
conducció de gas amb encreuament i paral·lelisme a la carretera BV-1248.
Atès el que disposen els articles 104c i 104d del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

•
•
•
•
•

Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre
respecte la rasant de la calçada.
L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “C” descrita en el plec de
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies
subterrànies que s’adjunta, es a dir, amb avanç subterrani on s'utilitzarà màquina
de perforació horitzontal o avanç en mina o galeria, de manera que en cap
moment s'interrompi o alteri el trànsit de la carretera. Es col·locarà un contratub
per a facilitar possibles reparacions futures.
Les arquetes de registre de l’encreuament, si n’hi han, es situaran a la vorera. No
es permetrà l’execució de registres a la calçada.
La conducció en paral·lelisme es situarà íntegrament fora de la zona de domini
públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació (en cap cas,
aquesta distància podrà ser inferior a 4 m de l’aresta exterior de la calçada).
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i per tant sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
conducció de gas amb encreuament a les carreteres BV-5116, BV-5115, BP-5107, BV5151, BV-1435 i BV-5114.
Atès el que disposa l’article 104d del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre
respecte la rasant de la calçada.
L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “D” descrita en el plec de
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies
subterrànies que s’adjunta. Es col·locarà un contratub per a facilitar possibles
reparacions futures.
Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu
degudament senyalitzat, i en període de mínim trànsit.
En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb
la capa de rodament corresponent. Es tallarà amb disc el paviment afectat de la
calçada. La duració de les obres a la calçada serà de dos dies com a màxim.
Les arquetes de registre de l’encreuament es situaran íntegrament fora de la zona
de domini públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es permetrà l’execució de registres a la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i per tant sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
conducció de gas amb encreuament i paral·lelisme a la carretera BV-1439.
Atès el que disposen els articles 104c i 104d del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

•

Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre
respecte la rasant de la calçada.
L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “C” descrita en el plec de
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies
subterrànies que s’adjunta, es a dir, amb avanç subterrani on s'utilitzarà màquina
de perforació horitzontal o avanç en mina o galeria, de manera que en cap
moment s'interrompi o alteri el trànsit de la carretera. Es col·locarà un contratub
per a facilitar possibles reparacions futures.
Les arquetes de registre de l’encreuament es situaran íntegrament fora de la zona
de domini públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es permetrà l’execució de registres a la calçada.
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•
•
•
•

La conducció en paral·lelisme es situarà íntegrament fora de la zona de domini
públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació (en cap cas,
aquesta distància podrà ser inferior a 4 m de l’aresta exterior de la calçada).
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i per tant sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.”

Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 6.000 €, que es podrà
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, Enagás, S.A. serà responsable dels perjudicis que es puguin
ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels
desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les
obres d’instal·lació de conducció de gas amb encreuament, d’instal·lació de conducció
de gas amb encreuament i paral·lelisme, i de construcció de nou accés.
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 9.934,96 €, per ocupació i aprofitament de les
vies provincials i la seva zona de domini públic per conduccions subterrànies;
8.748,06€, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per
conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram, telefòniques i altres
similars, incloent-hi els túnels, superior a 1 metre quadrat de secció; 11.976,36 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per conduccions subterrànies
d'aigua, gas electricitat, clavegueram, telefòniques i altres de similars, incloent-hi els
túnels, fins a 1 metre quadrat de secció; 189,90 €, per ocupació i aprofitament de les
vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos superiors a 4 metres
d'amplada.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Enagás, S.A., en relació amb l’expedient número 2010/10927.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 6.000 € que preveu
la part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres d’instal·lació de
conducció de gas amb encreuament, a les carreteres BV-1435, al punt quilomètric
10+900, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de
Ronçana; BV-1433, al punt quilomètric 1+210, ambdós marges, tram no urbà i BV5151, al punt quilomètric 4+270, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Les Franqueses del Vallès; BV-5108, al punt quilomètric 2+024, ambdós marges, tram
no urbà, al terme municipal de Cardedeu; BP-5107, al punt quilomètric 48+645,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor; BV5114, al punt quilomètric 1+765, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
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Sant Celoni; BV-5115, al punt quilomètric 3+520, ambdós marges, tram no urbà i BV5116, al punt quilomètric 0+560, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Gualba; BV-5122, al punt quilomètric 6+825, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Fogars de la Selva; BV-1221, al punt quilomètric 1+900, ambdós marges,
tram no urbà, al terme municipal de Terrassa; BV-1201, al punt quilomètric 2+050,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Abrera; B-142, al punt quilomètric
6+730, ambdós marges, tram no urbà, i C-1413a, al punt quilomètric 28+250, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal de Sentmenat; B-122, al punt quilomètric
2+400, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Terrassa; d’instal·lació de
conducció de gas amb encreuament i paral·lelisme, a la carretera BV-1248, del punt
quilomètric 4+175 al 5+770, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Sabadell i Terrassa i a la BV-1439, del punt quilomètric 3+600 al 3+748, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès i de construcció de
nou accés, a la carretera B-122, al punt quilomètric 2+410, marge esquerre, tram urbà,
al terme municipal de Terrassa (Exp. núm. 2010/10927),que s’hauran de dur a terme
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
Dictamen.
Tercer.- Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per
import de 6.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret.
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient; 9.934,96 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
conduccions subterrànies; 8.748,06 €, per concessió d'autorització en trams no urbans
de carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram,
telefòniques i altres similars, incloent-hi els túnels, superior a 1 metre quadrat de
secció; 11.976,36 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per
conduccions subterrànies d'aigua, gas electricitat, clavegueram, telefòniques i altres de
similars, incloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat de secció; 189,90 €, per ocupació
i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos
superiors a 4 metres d'amplada.
Sisè.- Notificar la present resolució a Enagás, S.A., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Vallès Occidental, en resolució de l’expedient núm. 2011/2009.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
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Vist l’escrit del Consell Comarcal del Vallès Occidental, de data 14/02/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 17/02/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’obres de instal·lació de rètol informatiu (4 unitats), a la
carretera BP-1241, al punt quilomètric 5+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Gallifa i, d’instal·lació de rètol informatiu de ruta, a la carretera BV-1245,
al punt quilomètric 2+204, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Castellterçol (Exp. núm. 2011/2009).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/03/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol
informatiu (4 unitats) a la carretera BP-1241.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•

•

Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès l’informe tècnic emès, en data 03/05/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de rètol infotmatiu de
ruta a la carretera BV-1245.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicions:
•
•
•

Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
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•
•
•

•

Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també
correspondrà a un model normalitzat.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, en relació amb l’expedient
número 2011/2009.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Vallès
Occidental, autorització d’instal·lació de rètol informatiu (4 unitats), a la carretera BP1241, al punt quilomètric 5+000, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Gallifa i, d’instal·lació de rètol informatiu de ruta, a la carretera BV-1245, al punt
quilomètric 2+204, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellterçol
(expedient número 2011/2009) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb
domicili a efectes de notificacions a Terrassa (08227), Ctra. N-150, km. 15, amb
indicació dels recursos procedents.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de GisaGestió d’Infraestructures S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2011/2312.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., de data 01/03/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 02/03/2011, pel qual
es sol·licita autorització de tall total de trànsit, a la carretera BV-1225, del punt
quilomètric 3+750 al 5+420, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Manresa (Exp. núm. 2011/2312).
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/03/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tall total de trànsit.
Atès el que disposa l’article 110 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

S’instal·laran rètols d’avís, aproximadament 15 dies abans del tall, de l’interval de
dates en que es farà aquest.
Es presentarà a aquesta Gerència el plànol de senyalització del tall, previ a la
seva execució.
Els senyals utilitzats compliran la Norma 8.3-IC de senyalització d’obres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
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Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., en relació amb l’expedient
número 2011/2312.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Gisa - Gestió d'infraestructures,
S.A.U., autorització de tall total de trànsit, a la carretera BV-1225, del punt quilomètric
3+750 al 5+420, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Manresa
(Expedient número 2011/2312), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient
Cinquè.- Notificar la present resolució a Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., amb
domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX, amb indicació dels
recursos procedents.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de l’Espunyola, en resolució de l’expedient núm. 2011/2659.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de Ajuntament De L’Espunyola, de data 03/03/2011, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/03/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de condicionament de tres accessos existents, a la carretera BV4131, punt quilomètric 4+873, punt quilomètric 3+946, i punt quilomètric 0+030 al
0+055, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de L'Espunyola (Exp. núm.
2011/2659).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 11/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament de
tres accessos existents.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accés del punt quilomètric 3+946 es dotarà de la visibilitat necessària eliminant
el talús existent al marge esquerre entre els punts quilomètrics 3+890 i 3+930
aproximadament.
En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per a evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament De L’Espunyola, en relació amb l’expedient número
2011/2659.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament De L’Espunyola,
autorització d’obres de condicionament de tres accessos existents, a la carretera BV4131, punt quilomètric 4+873, punt quilomètric 3+946, i punt quilomètric 0+030 al
0+055, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de L'Espunyola (Exp. núm.
2011/2659), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament De L’Espunyola, amb domicili a
efectes de notificacions a L'Espunyola (08614), Ctra. Solsona a Berga, s/n, amb
indicació dels recursos procedents.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Repsol Comercial de Productos Petroliferos, SA, en resolució de l’expedient
núm. 2011/2692.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., de data 11/03/2011,
que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 14/03/2011,
pel qual es sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la
carretera B-502, del punt quilomètric 4+360 al 4+561, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Cabrera de Mar i d’Argentona (Exp. núm. 2011/2692).
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

No es reduirà la longitud de l’actual carril de desaceleració, ni es modificaran les
caràcteristiques actuals de la calçada de la carretera.
Tot l’accés estarà pavimentat .
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.
L’accés es senyalitzarà segons les Instruccions de carreteres 8.1.I.C i 8.2.I.C.
Es reposarà la capa de rodadura de la carretera en els trams que restin afectats
per les obres, aquesta capa de rodadura serà tipus AC 16 surf 50/70S i aquesta
s’aplicarà a tot l’ample de la calçada.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
terres, materials o per qualsevol altre motiu.
El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap
element que pugui caure a la carretera.
Es donarà continuïtat a les aigües de la carretera i es modificarà l’accés per tal
d’evitar que les aigües del mateix arribin a la calçada de la carretera, es netejarà i
condicionarà la cuneta de la carretera en tot el tram necessari per tal que les
aigües procedents de l’accés no ocasionin cap problema a la mateixa cuneta i en
general a cap element de la carretera.
Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’ajunta.
En cap moment les obres afectaran la calçada de la carretera ni el seu trànsit.
Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a la
circulació.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i, per tant, sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A., en relació amb
l’expedient número 2011/2692.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos, S.A., autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la
carretera B-502, del punt quilomètric 4+360 al 4+561, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Cabrera de Mar i d’Argentona (Expedient número 2011/2692), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos,
S.A., amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX, Pis X, amb
indicació dels recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consorci
del Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/2987.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit del Consorci del Lluçanès, de data 15/03/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 18/03/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de rètols informatius, a les carreteres: BP-4654, punt
quilomètric 11+890 i 17+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
d’Alpens; C-670, punt quilomètric 6+290, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal d’Oristà; B-433, punt quilomètric 10+065 i 11+010, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal d’Oristà; B-432, punt quilomètric 2+090 i 9+795, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal d’Oristà i d’Olost; BV-4342, punt quilomètric
5+018, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Marti d’Albars; BV4341, punt quilomètric 6+830 i 14+410, marge dret, tram no urbà, al terme municipal
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de Lluçà; BP-4653, punt quilomètric 13+655 i 16+360, ambdós marges, tram no urbà,
al terme municipal de Perafita i Sant Agustí de Lluçanès; BV-4401, punt quilomètric
19+900, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès (Exp.
núm. 2011/2987).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètols
informatius.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•

•

Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també
correspondrà a un model normalitzat.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Consorci del Lluçanès, en relació amb l’expedient número 2011/2987.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Consorci Del Lluçanès, autorització
d’obres d’instal·lació de rètols informatius, a les carreteres: BP-4654, punt
quilomètric 11+890 i 17+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
d’Alpens; C-670, punt quilomètric 6+290, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal d’Oristà; B-433, punt quilomètric 10+065 i 11+010, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal d’Oristà; B-432, punt quilomètric 2+090 i 9+795, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal d’Oristà i d’Olost; BV-4342, punt quilomètric
5+018, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Marti d’Albars; BV4341, punt quilomètric 6+830 i 14+410, marge dret, tram no urbà, al terme municipal
de Lluçà; BP-4653, punt quilomètric 13+655 i 16+360, ambdós marges, tram no urbà,
al terme municipal de Perafita i Sant Agustí de Lluçanès; BV-4401, punt quilomètric
19+900, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès (Exp.
núm. 2011/2987), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució al Consorci del Lluçanès, amb domicili a efectes
de notificacions a Olost (08515), carrer Vell, 3, amb indicació dels recursos
procedents.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. J. R. J., en resolució de l’expedient núm. 2011/3038.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J. R. J., de data 16/03/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 22/03/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-1411z, al punt quilomètric
82+290, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cercs (Exp. núm.
2011/3038).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 06/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per a evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J. R. J., en relació amb l’expedient número 2011/3038.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. R. J., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera C-1411z, punt quilomètric 82+290,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cercs (Expedient número
2011/3038), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a J. R. J., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Gesdip, S.A.U, en resolució de l’expedient núm. 2011/3039.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de GESDIP, SAU, de data 15/03/2011que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 21/03/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de modificacions a la illeta del ramal de la rotonda, a la carretera BV-5306, al
punt quilomètric 4+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Malla
(Exp. núm. 2011/3039).
Atès l’informe tècnic emès, en data 06/05/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de modificacions a la
illeta del ramal de la rotonda.
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Atès el que disposa l’article 76 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicions:
•
•
•
•
•

Es replantejaran les obres amb el tècnic i el zelador de la zona: en particular
l’estat definitiu de la senyalització horitzontal del carril central de la carretera BV5306 que va des de l’accés a L’Esclat per la BV-5306 fins la illeta en qüestió.
El paviment de la calçada es tallarà amb disc.
No es pintarà la vorada americana segons plànol 14 del projecte presentat a la
Diputació de Barcelona.
No es pintarà la línia de parada a la incorporació de la rotonda des de la BV-5306
segons plànol 14 del projecte presentat a la Diputació de Barcelona.
Les obres quedaran ben senyalitzades tant de dia com de nit segons la instrucció
8.3-IC.”

Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 5.000 €, que es podrà
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, Gesdip, Sau serà responsable dels perjudicis que es puguin
ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels
desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les
obres de modificacions a la illeta del ramal de la rotonda.
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per GESDIP, SAU, en relació amb l’expedient número 2011/3039.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 5.000 € que preveu
la part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres de modificacions a
la illeta del ramal de la rotonda, a la carretera BV-5306, al punt quilomètric 4+500,
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Malla (expedient número
2011/3039), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per
import de 5.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret.
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient.
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Sisè.- Notificar la present resolució a GESDIP, SAU, amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellví de La Marca, en resolució de l’expedient núm.
2011/3062.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Castellví de La Marca, de data 17/03/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 21/03/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV2128, del punt quilomètric 2+190 al 5+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Castellví de La Marca i, de condicionament d'accés existent, a la
carretera BV-2176, del punt quilomètric 1+700 al 5+700, ambdós marges, tram no
urbà, al terme municipal de Castellví de La Marca (Exp. núm. 2011/3062).
Atès l’informe tècnic emès, en data 12/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent a la carretera BV-2128.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•

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

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent a la carretera BV-2176.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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•
•
•
•
•
•
•

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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Castellví de La Marca, en relació amb l’expedient
número 2011/3062.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellví de La
Marca, autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV2128, del punt quilomètric 2+190 al 5+300, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Castellví de La Marca i, de condicionament d'accés existent, a la

92/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

carretera BV-2176, del punt quilomètric 1+700 al 5+700, ambdós marges, tram no
urbà, al terme municipal de Castellví de La Marca (expedient número 2011/3062), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Castellví de La Marca, amb
domicili a efectes de notificacions a Castellví de La Marca (08732), Av. Catalunya, 6,
amb indicació dels recursos procedents.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M. G. M., en resolució de l’expedient núm. 2011/3094.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de la Sra. M. G. M., de data 24/03/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-5119, al punt
quilomètric 5+275 al 5+301, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de
Montclús (Exp. núm. 2011/3094).
Atès l’informe tècnic emès, en data 05/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obres de conservació
d'edificació.
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no
impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de
l’edificació existent.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per la Sra. M. G. M., en relació amb l’expedient número 2011/3094.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. M. G. M., autorització d’obres
de conservació d'edificació, a la carretera BV-5119, punt quilomètric 5+275 al 5+301,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de Montclús (Expedient
número 2011/3094), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. M. G. M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, Av. XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
A. C. M., en resolució de l’expedient núm. 2011/3361.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:

94/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist l’escrit del Sr. A. C. M., de data 30/03/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 30/03/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de construcció de tanca diàfana, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric
22+359 al 22+428, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells i, de
pavimentació d'un pati, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric 22+369 al 22+379,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (Exp. núm. 2011/3361).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pavimentació d'un
pati.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i pati i,
s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint
les especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de tanca
diàfana.
Atès el que disposa l’article 104e del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•

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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. A. C. M., en relació amb l’expedient número 2011/3361.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. C. M., autorització d’obres de
construcció de tanca diàfana, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric 22+359 al
22+428, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells i, de
pavimentació d'un pati, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric 22+369 al 22+379,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (Expedient número
2011/3361), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. A. C. M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, Avda. XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J. C. M., en resolució de l’expedient núm. 2011/3364.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J. C. M., de data 24/03/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 05/04/2011, pel qual es sol·licita autorització de
plantació d’arbres, a la carretera BV-5122, del punt quilomètric 8+180 al 8+300, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva (Exp. núm.
2011/3364).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de plantació d’arbres.
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•

No s’autoritzaran plantacions a la zona de domini, és a dir, en una franja de 3
metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació.
Les plantacions que es realitzin en zona de servitud i afectació no perjudicaran la
visibilitat de la carretera ni originaran cap tipus de perill pel trànsit.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya).”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J. C. M., en relació amb l’expedient número 2011/3364.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. C. M., autorització de plantació
d’arbres, a la carretera BV-5122, del punt quilomètric 8+180 al 8+300, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva (Expedient número
2011/3364), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J. C. M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Prosavi Promociones i Explotaciones Inmobiliarias, SL, en resolució de
l’expedient núm. 2011/3372.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de Prosavi Promociones y Explotaciones Inmobiliarias, S.L., de data
31/03/2011, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la
mateixa data, pel qual es sol·licita autorització d’obres de construcció de dos accessos
(guals), a la carretera BV-5001, del punt quilomètric 3+195 al 3+230, marge dret, tram
urbà (travessera), al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (Exp. núm.
2011/3372).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de dos
accessos (guals).
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•

Les obres es replantejaran amb el zelador de la zona.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.
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•
•
•
•
•
•

•

Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera adjacent.
En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament
vigent.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
terres o per qualsevol altre motiu.
Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera.
S’haurà de garantir la visibilitat del gual pels dos costats, aquesta visibilitat no
podrà ser inferior a la distancia de parada. En cas necessari s’ instal·laran
elements auxiliars per dotar el gual de la visibilitat suficient, el manteniment
d’aquests elements anirà a càrrec del peticionari. No es permetran girs a
l’esquerre en aquest guals i es dissenyaran de forma que s’evitin maniobres de
vehicles a la calçada de la carretera.
Es retirarà la autorització en cas de detectar-se perill per al trànsit tant de vehicles
com de vianants.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres
d'amplada.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Prosavi Promociones y Explotaciones Inmobiliarias, S.L., en relació amb
l’expedient número 2011/3372.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Prosavi Promociones y Explotaciones
Inmobiliarias, S.L., autorització d’obres de construcció de dos accessos (guals), a la
carretera BV-5001, del punt quilomètric 3+195 al 3+230, marge dret, tram urbà
(travessera), al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (Expedient número
2011/3372), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Prosavi Promociones y Explotaciones
Inmobiliarias, S.L., amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, XXXX, X, X, X.,
amb indicació dels recursos procedents.
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Endesa Distribución Eléctrica, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/3382.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., de data 24/03/2011, que
ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 30/03/2011, pel
qual es sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera
BV-5114, del punt quilomètric 2+678 al 2+700, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Celoni (Exp. núm. 2011/3382).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Condicionament
d'accés existent
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
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•
•
•
•
•
•

Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., en relació amb l’expedient
número 2011/3382.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’empresa Endesa Distribución
Eléctrica, S.L., autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera
BV-5114, del punt quilomètric 2+678 al 2+700, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Celoni (Expedient número 2011/3382), que s’hauran de dur a terme
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d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.,
amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XX, XX, amb indicació dels
recursos procedents.
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Font-Rubí, en resolució de l’expedient núm. 2011/3516.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Font-Rubí, de data 21/03/2011, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 04/04/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’instal·lació de conducció d'aigües pluvials amb encreuament, a
la carretera BP-2126, al punt quilomètric 7+790, ambdós marges, tram no urbà, al
terme municipal de Font-Rubí i, de condicionament d'accés existent, a la carretera BP2126, al punt quilomètric 7+790, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Font-Rubí (Exp. núm. 2011/3516).
Atès l’informe tècnic emès, en data 19/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant un gual.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
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•
•

Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
conducció d'aigües pluvials amb encreuament.
Atès el que disposa l’article 104d del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre
respecte la rasant de la calçada.
L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “D” descrita en el plec de
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies
subterrànies que s’adjunta. Es col·locarà un contratub per a facilitar possibles
reparacions futures.
Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu
degudament senyalitzat, i en període de mínim trànsit.
En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb
la capa de rodament corresponent. Es tallarà amb disc el paviment afectat de la
calçada. La duració de les obres a la calçada serà de dos dies com a màxim.
Les arquetes de registre de l’encreuament es situaran íntegrament fora de la zona
de domini públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es permetrà l’execució de registres a la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i per tant sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.

103/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Font-Rubí, en relació amb l’expedient número
2011/3516.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Font-Rubí,
autorització d’obres d’instal·lació de conducció d'aigües pluvials amb encreuament, a
la carretera BP-2126, al punt quilomètric 7+790, ambdós marges, tram no urbà, al
terme municipal de Font-Rubí i, de condicionament d'accés existent, a la carretera BP2126, al punt quilomètric 7+790, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Font-Rubí (expedient número 2011/3516) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Font-Rubí, amb domicili a
efectes de notificacions a Font-Rubí (08736), Plaça de l'Ajuntament, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
S. S. C., en resolució de l’expedient núm. 2011/3524.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. S. S. C., de data 27/03/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 06/04/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’acondicionament d'accés existent, a la carretera BV-1245, del punt
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quilomètric 2+270 al 2+282, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Castellterçol (Exp. núm. 2011/3524).
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud d’acondicionament d'accés
existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés
segons indicacions del zelador de Diputació de la zona.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. S. S. C., en relació amb l’expedient número 2011/3524.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. S. S. C., autorització d’obres
d’acondicionament d'accés existent, a la carretera BV-1245, del punt quilomètric 2+270
al 2+282, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellterçol (Expedient
número 2011/3524), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. S. S. C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXX, carrer XXX, XX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
l’Ajuntament de Montgat, en resolució de l’expedient núm. 2011/3536.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Montgat, de data 11/04/2011, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 13/04/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de construcció d'una vorera per condicionar un pas de vianants, a
la carretera BV-5008, del punt quilomètric 0+425 al 0+429, marge dret, tram urbà
(travessera), al terme municipal de Montgat (Exp. núm. 2011/3536).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d'una
vorera per condicionar un pas de vianants.
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Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•

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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Montgat, en relació amb l’expedient número 2011/3536.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Montgat, autorització
d’obres de construcció d'una vorera per condicionar un pas de vianants, a la carretera
BV-5008, del punt quilomètric 0+425 al 0+429, marge dret, tram urbà (travessera), al
terme municipal de Montgat (expedient número 2011/3536) que s’hauran de dur a
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva
del present Dictamen.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Montgat, amb domicili a efectes
de notificacions a Montgat (08390), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació dels recursos
procedents.
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
N. C. G., en resolució de l’expedient núm. 2011/3537.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures,
Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de la Sra. N. C. G., de data 30/03/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 01/04/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de bústies de correus, a la carretera BV-5031, al punt
quilomètric 12+500, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt
(Exp. núm. 2011/3537).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de bústies
de correus.
Atès el que disposa l’article 83 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•

•
•
•

Les bústies no afectaran les zones de domini públic ni afectació de la carretera, es
adir s’instal·laran a més de 8 metres de l’aresta exterior de l’explanació i no
suposarà cap perill per als vehicles que accidentalment pugin sortir-se de la
calçada de la mateixa.
La instal·lació s’ajustarà en tot moment a la normativa vigent.
Es complirà amb la normativa municipal vigent i amb el plec de condicions
generals adjunt.
Es replantejarà la seva col·locació amb el zelador de permisos de la zona.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per la Sra. N. C. G., en relació amb l’expedient número 2011/3537.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. N. C. G., autorització
d’instal·lació de bústies de correus, a la carretera BV-5031, al punt quilomètric 12+500,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt (Expedient número
2011/3537), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. N. C. G., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2011/3544.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, de data 24/03/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 01/04/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BV-5022, del punt
quilomètric 0+143 al 0+184, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de
Vilassar de Mar (Exp. núm. 2011/3544).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’urbanització.
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•

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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
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formulada per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en relació amb l’expedient número
2011/3544.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar,
autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BV-5022, del punt quilomètric 0+143
al 0+184, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Vilassar de Mar
(expedient número 2011/3544) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb domicili a
efectes de notificacions a Vilassar de Mar (08340), Plaça de l'Ajuntament, 6, amb
indicació dels recursos procedents.
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/3547.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament del Masnou, de data 24/03/2011, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 05/04/2011, pel qual es sol·licita
autorització de senyalització a la cruïlla de la carretera BV-5026 amb el carrer
Califòrnia, al punt quilomètric 0+445, marge dret, tram urbà (travessera), al terme
municipal del Masnou (Exp. núm. 2011/3547).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de senyalització a la
cruïlla de la carretera BV-5026 amb el carrer Califòrnia.
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
• La senyalització complirà amb les corresponent instruccions de carreteres i amb
reglament general de circulació.
• El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació de tots els elements
de la senyalització i tindrà la obligació de mantenir-les en bon estat en tot moment.
Estarà confeccionat amb pintura retroreflectant i antilliscant.
• Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i de alta
intensitat nivell.
• Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a la
circulació.”

111/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament del Masnou, en relació amb l’expedient número 2011/3547.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament del Masnou, autorització
de senyalització a la cruïlla de la carretera BV-5026 amb el carrer Califòrnia, al punt
quilomètric 0+445, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal del Masnou
(expedient número 2011/3547) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament del Masnou, amb domicili a
efectes de notificacions al Masnou (08320), Pg. Prat de la Riba, 1, amb indicació dels
recursos procedents.
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, en resolució de l’expedient núm.
2011/3578.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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Vist l’escrit de l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, de data 28/03/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 05/04/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera C-244, al punt
quilomètric 2+435, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de
Claramunt (Exp. núm. 2011/3578).
Atès l’informe tècnic emès, en data 26/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol
informatiu.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•

Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.

Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat dels
rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a conseqüència d’un
accident o d’altres.”
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, en relació amb l’expedient
número 2011/3578.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de La Pobla de
Claramunt, autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera C-244, al punt
quilomètric 2+435, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de
Claramunt (expedient número 2011/3578) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de La Pobla de Claramunt, amb
domicili a efectes de notificacions a La Pobla de Claramunt (08787), Av. Catalunya, 16,
amb indicació dels recursos procedents.
53.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/3765.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, de data 03/02/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 14/02/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de construcció d'un camí veinal., a la carretera BV-5001,
del punt quilomètric 20+365 al 21+675, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal
de Vilanova del Vallès (Exp. núm. 2011/3765).
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/04/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d'un
camí veinal.
Atès el que disposen els articles 167 i 168 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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Es prolongaran les obres de drenatge de la carretera afectades per la construcció
d’aquest camí de vianants, respectant les seccions existents.
Es protegirà als vianants del vehicles que accidentalment puguin sortir-se de la
calçada de la carretera.
Atès que no es troba dins de nucli urbà no es pintarà el pas de vianants previst al
punt quilomètric 20+711. En qualsevol cas es senyalitzarà un pas de vianants
sense prioritat amb senyals P-20 i es limitarà la velocitat en aquest tram de
carretera a 50 km/h amb senyals R-301.
Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i de alta
intensitat nivell i de 90 centímetres.
Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a la
circulació.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.
Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i dels seus elements
funcionals.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
terres o per qualsevol altre motiu.
Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera
i no s’afectarà la capacitat de desguassar, dels elements de la carretera.
Es replantejarà les obres amb el zelador de la zona.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la
Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en relació amb l’expedient número
2011/3765.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès,
autorització d’obres de construcció d'un camí veinal., a la carretera BV-5001, del punt
quilomètric 20+365 al 21+675, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de
Vilanova del Vallès (expedient número 2011/3765) que s’hauran de dur a terme
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Vilanova del Vallès (08410), Pl. de l'Ajuntament, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Biblioteques
54.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Bruc,
en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la
Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Verge de Montserrat” d’aquest
municipi, d’acord amb el corresponent conveni.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública
com a servei municipal.
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament del Bruc, es creu
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es
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transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull l’àmbit de l’assistència
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona ofereix en
relació a la biblioteca pública.
En conseqüència, el gerent de Serveis de Biblioteques estima que l’Il·lm. president
delegat de l’Àrea de Cultura podria trametre a la Junta de Govern el següent
ACORD
Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament del Bruc en l’àmbit de l’assistència tècnica i
cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca
Verge de Montserrat” d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a
continuació es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DEL BRUC EN RELACIÓ
MONTSERRAT” D’AQUEST MUNICIPI

A

LA

“BIBLIOTECA

VERGE DE

I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea de Cultura,
Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, facultat d’acord amb la Refosa 1/2010 publicada
en el BOP núm. 149, del 23/06/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, assistit pe la secretaria delegada en
virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la Corporació de data
22/03/2010, publicat al BOP núm. 77 de data 31/03//2010.
AJUNTAMENT DEL BRUC, representat per l’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra. Maria Josep
Aubarell Cruz, assistida per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Beatriz Ripol Carulla.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b)
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis
de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1)
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estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. La Diputació de
Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la responsabilitat directa de
l’Ajuntament sobre la biblioteca.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
L’any 1969 es va acordar crear una Biblioteca a la localitat del Bruc, amb el caràcter de
biblioteca filial, la qual fou inaugurada al mes de maig de 1970 i des d’aleshores forma part
de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Per tal de donar continuïtat al servei de biblioteca,
es considera oportú la formalització del present conveni que reculli aquesta relació amb la
Diputació de Barcelona.
El present conveni va ser aprovat per ......... de l’Ajuntament i per acord de la Junta de
Govern de la Diputació en data ........... Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni
seran finançades amb càrrec a l’aplicació G/71200 332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu
cas, G/71200 332A0 220, 629, 639 i G/24300 332A0 216, 243, 626 del corresponent exercici
pressupostari de la Diputació de Barcelona.
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament del Bruc, en relació amb la
“Biblioteca Verge de Montserrat”, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport.
La Biblioteca té condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de Biblioteques
Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de la seva
demarcació.
Segon: Denominació de la Biblioteca
2

La Biblioteca, ubicada al c/ Bruc del Mig, 55 del Bruc, amb una superfície útil de 210 m i
que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis
bàsics, es denomina “Biblioteca Verge de Montserrat”.
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En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La Biblioteca disposa d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic
de la Diputació.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5.1.1. Aportar, si és el cas, com a mínim, el personal tècnic auxiliar amb funcions de
direcció, recollit a l’annex, i cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament
depenent de la Diputació, dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva
comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, participarà en el procés de selecció del director o
directora que endegarà la Diputació.
5.1.2. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards.
5.1.3. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents i de publicacions
periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, segons els estàndards.
5.1.4. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.5. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació.
5.1.6. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.7. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5.1.8. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.9. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5.1.10. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.11. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.12. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els
termes que recull la clàusula sisena.
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5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar, com a mínim, el personal de suport sense titulació bibliotecària, d’acord amb
el quadre indicatiu recollit a l’annex, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix,
participarà en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar els recursos necessaris segons el quadre indicatiu que es recull a l’annex, per
a l’adquisició de documents i publicacions periòdiques, destinats al manteniment anual dels
fons de la Biblioteca i a donar resposta a les demandes específiques del municipi. Aquesta
aportació tendirà a representar el 50% de la totalitat.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana,
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal que figura a l’annex sobre el Pla d’Emergència.
Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca fa funcions de biblioteca filial. Prestarà el seu servei amb el suport de la
Biblioteca d’Igualada.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que
s’especifica en l’annex. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de
25 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
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Vuitè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre
causa admissible en dret.
Disposició transitòria
Pel que fa al personal responsable de la direcció de la Biblioteca que figura a l’annex, en
tant en quant sigui contractat directament per l’Ajuntament, la Diputació compensarà
econòmicament pel mateix
ANNEX 1
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Verge de Montserrat

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
--------3.000 €
-----

RECURSOS HUMANS
Director - Tècnic auxiliar
Tècnic auxiliar

Diputació
7.210 €
1.800 €
----9.000 €

1
1
EL BRUC”

55.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Joan Despí, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de
suport que la Diputació ofereix en relació a les biblioteques “Miquel Martí i Pol” i
“Mercè Rodoreda” d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conveni, i
deixar sense efecte el conveni de data 01/06/1994 relatiu a la gestió de la
“Biblioteca Miquel Martí i Pol”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública
com a servei municipal.
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L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí, es
creu convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es
transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull l’àmbit de l’assistència
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona ofereix en
relació a la biblioteca pública.
En conseqüència, el gerent de Serveis de Biblioteques estima que l’Il·lm. president
delegat de l’Àrea de Cultura podria trametre a la Junta de Govern el següent
ACORDS
Primer.- Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Joan Despí en l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en
relació a les biblioteques “Miquel Martí i Pol” i “Mercè Rodoreda” d’aquest municipi,
d’acord amb la minuta del conveni que a continuació es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQUES
D’AQUEST MUNICIPI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l'Àrea de Cultura,
Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, facultat d’acord amb la Refosa 1/2010 publicada
en el BOP núm. 149, del 23/06/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, assistit pe la secretaria delegada en
virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la Corporació de data
22/03/2010, publicat al BOP núm. 77 de data 31/03//2010.
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Antonio
Poveda Zapata, assistit per la secretària en funcions d’aquest Ajuntament Sra. Maria Teresa
Cavero Ramírez.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
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assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b)
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis
de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1)
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que
disposa la legislació vigent al respecte.
Que l’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal
del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria
tercera de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina
els serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
Per acord de la Comissió de Govern de la Diputació de data 19/05/1994 es va aprovar un
conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en relació a la
gestió de la “Biblioteca Miquel Martí i Pol”, existent en aquest municipi, la qual forma part de
la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Província de Barcelona, formalitzat en data
1/06/1994.
Per acord del Ple de data 9/10/2008, l’Ajuntament de Sant Joan Despí va aprovar
inicialment el projecte executiu per a la construcció d’una nova Biblioteca, que esdevingué
definitiu en no haver-se presentat cap al·legació per resolució de l’Alcaldia de 21/11/2008.
Per a la construcció i l’equipament d’aquesta Biblioteca, en el marc del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona del dia 26/03/2009 s’aprovà el conveni específic de col·laboració amb aquest
Ajuntament, amb un ajut econòmic d’1.500.000 €, formalitzat en data 18/05/2009.
El present conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia
11/04/2011 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ........... Les despeses
que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació G/71200 332A0
Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/71200 332A0 220, 629, 639 i G/24300 332A0 216,
243, 626 del corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona.
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció a les següents
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CLÀUSULES
Primera: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en relació
amb les Biblioteques d’aquest municipi, de les quals l’Ajuntament n’és titular; així com
establir els requeriments mínims que les biblioteques ha de complir per poder rebre aquest
suport.
Les biblioteques tenen condició de servei públic municipal. I formen part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de
la seva demarcació.
Segona: Denominació de les biblioteques
La “Biblioteca Miquel Martí i Pol ”, ubicada a l’Avinguda Barcelona, núm. 83-85 de Sant Joan
2
Despí, amb una superfície útil de 1480 m , compleix els requeriments mínims fixats respecte
de les seves dimensions i serveis bàsics.
La Biblioteca ubicada al c/ Major, núm. 69 de Sant Joan Despí, amb una superfície útil de
2
1737 m i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i
serveis bàsics, es denomina “Mercè Rodoreda”.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
Tercera: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quarta: Direcció
Les biblioteques disposaran d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte la clàusula 5ª.1.2.
Cinquena: Compromisos
5ª.1. La Diputació s’obliga a:
5ª.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de les biblioteques, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5ª.1.2. Aportar, si és el cas, com a mínim, el personal bibliotecari titulat recollit als annexos 1
i 2 i cobrir-ne les suplències. Aquest personal, en el seu cas, orgànicament depenent de la
Diputació, dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa.
L’Ajuntament, d’altra banda, participarà en el procés de selecció del director o directora que
endegarà la Diputació.
5ª.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
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5ª.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents (aquesta aportació
representa el 50%) i de publicacions periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari,
segons els estàndards vigents.
5ª.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5ª.1.6. Oferir formació tècnica al personal de les biblioteques, a través de plans de formació.
5ª.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5ª.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5ª.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5ª.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5ª.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5ª.1.12. Tractar les dades estadístiques de les biblioteques i elaborar estudis d’avaluació.
5ª.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5ª.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5ª.2.1. Gestionar les biblioteques i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública,
en els termes que recull la clàusula sisena.
5ª.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5ª.2.3. Aportar, com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària d’acord amb el quadre
indicatiu recollit als annexos 1 i 2 i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix,
participarà en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5ª.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5ª.2.5. Aportar els recursos necessaris, segons el corresponent quadre indicatiu que
recullen els annexos de les biblioteques esmentades, per a l’adquisició de documents i
publicacions periòdiques, destinats al manteniment anual dels fons de la biblioteca i a donar
resposta a les demandes específiques del municipi. Aquesta aportació tendirà a representar
el 50% de la totalitat.
5ª.2.6. Mantenir els edificis. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5ª.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5ª.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
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5ª.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de les biblioteques, tant a la seva entrada de
façana, amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal que figuren als annexos 1 i 2 sobre el Pla d’Emergència.
Sisena: Funcions i serveis
La “Biblioteca Miquel Martí i Pol” farà funcions de biblioteca de proximitat. Ha de mantenir,
com a mínim, un horari de servei de biblioteca de 34 hores setmanals.
La “Biblioteca Mercè Rodoreda” farà funcions de biblioteca central urbana i assumirà la
coordinació de la resta de biblioteques de la ciutat. Ha de mantenir un horari de servei públic
de com a mínim 50 hores setmanals.
Com a biblioteques públiques, han d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al
conjunt de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests
serveis bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de
la Xarxa en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa
telemàtica general.
Han de tenir assignat, com a mínim personal tècnic en el nombre i la qualificació que
s’especifica en els annexos corresponents
Setena: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran com a mínim: el director o
directora de la “Biblioteca Mercè Rodoreda”, un representant de l’Ajuntament i un
representant de la Diputació.
Vuitena: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre
causa admissible en dret.
El present conveni deixa sense efecte l’anterior formalitzat en data 1/06/1994 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en relació a la gestió de la
“Biblioteca Miquel Martí i Pol”.
Novena: Noves biblioteques
Les possibles biblioteques del municipi de Sant Joan Despí que en un futur s’integrin a la
Xarxa de Biblioteques, es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació d’un nou
annex, prèvia la conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent
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ANNEX 1
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Miquel Martí i Pol
DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
22.830 €
Fons documental
1.200 €
Subscripcions
6.000 €
Activitats
1.500 €
Manteniment informàtic

Diputació
22.830 €
5.700 €
-----23.500 €

RECURSOS HUMANS
1
1
4

Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar

ANNEX 2
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Mercè Rodoreda
INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ
500.000 €
Fons documental
82.500 €
Equipament informàtic
582.500 €
(*)
TOTAL
(*) Les quantitats consignades són xifres econòmiques aproximades, que s'ajustaran en el
moment de la recepció del material
DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
32.890 €
Fons documental
2.000 €
Subscripcions
7.500 €
Activitats
2.000 €
Manteniment informàtic
RECURSOS HUMANS
Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant de serveis

Diputació
32.890 €
8.350 €
---30.000 €

1
1
5
1
SANT JOAN DESPÍ”

Segon.- Deixar sense efecte el conveni formalitzat en data 1/06/1994 entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en relació a la gestió de la
“Biblioteca Miquel Martí i Pol”.

127/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Oficina d’Estudis i Recursos Culturals
56.- Dictamen que proposa aprovar un conveni específic 11/X/76790 amb
l’Ajuntament de Manresa per portar a terme l’actuació “Construcció de nou
equipament a la Zona Nord” amb un import d’un milió tres-cents trenta mil
cinc-cents seixanta-tres (1.330.563) €, en desenvolupament del Protocol general
del Pla de concertació XBMQ 2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el present Dictamen que
és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Manresa s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Construcció de nou equipament a la Zona Nord”.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist la Refosa 1/2010, epígraf 2.1.c), que atribueix a la junta de Govern l’aprovació de
convenis per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/76790, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Manresa
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Construcció de nou equipament a la Zona Nord
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Periodificació de
l’aportació de la
Diputació

Codi XBMQ:
Tipus de suport:
Centre Gestor

2008
€
___
2009
€
___
2010
€
___
2011
€
500.000
2012
€
830.563
2013
€
___
Total
€
1.330.563
11/X/76790
Suport econòmic
Oficina d’Estudis i Recursos Culturals

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
Il·lm Sr. Antoni Fogué i Moya, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2010, sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, publicada al BOPB núm. 149 (23/6/2010); assistit per la Secretaria delegada, en
virtut de les facultats conferides.
AJUNTAMENT DE MANRESA, representat per l’Alcalde/essa l’Il.lm. Sr./Sra........., assistit
pel secretari/a de l’ens, Sr./Sra.........
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Manresa i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Construcció de nou equipament a la Zona Nord”.

III.

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

IV.

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

1.
1.1.

Objecte del conveni
L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni
específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011.

1.2.

El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
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Actuació a realitzar
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
1.3.

Construcció de nou equipament a la Zona Nord
Infraestructures i equipaments
Cooperació cultural

En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local
adherit i el provincial:
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les
actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol
competencial relatiu al foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i
cooperació envers els municipis.

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


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



Suport econòmic
2011
500.000 €
2012
830.563 €
1.330.563 €

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

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

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

4.2.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de
l’ens local fa constar el següent:
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura.
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen
l’actuació.
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació
d’obres.
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- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha
inclòs l’IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació).
4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

5.2.

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

6.
6.1

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

6.2

Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa
econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la
destinació d’aquest sobrant.

7.
7.1

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

7.2

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a
www.diba.cat/concerta.
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10.
Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11.
Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
12.
Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del
present conveni.
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
14.
Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15.
Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
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16.
Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- Aprovar una despesa d’un milió tres-cents trenta mil cinc-cents seixanta-tres
(1.330.563) € a càrrec de la partida G/71101/334A1/76260. Aquesta quantitat es
distribuirà en dos anualitats de la següent manera:
- Per a l’any 2011, cinc-cents mil (500.000) €
- Per a l’any 2012, vuit-cents trenta mil cinc-cents seixanta-tres (830.563) €
Tercer.- Declarar una despesa plurianual de d’un milió tres-cents trenta mil cinc-cents
seixanta-tres (1.330.563) €, que s’haurà d’aplicar a càrrec de les següents aplicacions
pressupostàries:
- G/71101/334A1/76260 a càrrec del pressupost corporatiu de l’any vigent, per
un import de cinc-cents mil (500.000) €
- G/71101/334A1/76260 a càrrec del pressupost corporatiu de l’any 2012 per un
import de vuit-cents trenta mil cinc-cents seixanta-tres (830.563) €
Aquesta última despesa resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost corporatiu corresponent que s’aprovi per l’exercici econòmic 2012.
Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
ÀREA D’EDUCACIÓ
Gerència de Serveis d’Educació
57.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i la Diputació de Barcelona, per a dur a
terme activitats en l’àmbit educatiu.- 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:
Per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 26 d’abril de
2001, va ser aprovat un Conveni Marc de col·laboració entre aquesta corporació i
l’esmentada associació, formalitzat en data 7 de maig de 2001 i amb vigència fins el 31
de desembre de 2010, per dur a terme activitats en l’àmbit educatiu.
Exhaurida la citada col·laboració i atesos els satisfactoris resultats obtinguts, ambdues
institucions han considerat oportú renovar la seva relació i continuar la tasca
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desenvolupada al llarg dels darrers anys. És per aquest motiu, i a fi i efecte
d’institucionalitzar-la, que s’ha decidit formalitzar un nou conveni que es sotmet a
aprovació mitjançant el present acte.
Vist el punt 2.1.3 a) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidenta delegada de l’Àrea d’Educació eleva a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de
Mestres Rosa Sensat per a dur a terme activitats en l’àmbit educatiu, d’acord amb la
minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT EN L’ÀMBIT EDUCATIU
ENTITATS QUE INTERVENEN
La DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Educació, Il·lma. Sra. Carme García Suárez, i facultada d’acord amb l’epígraf 4.1.h) de la
Refosa núm.1/2010, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació
de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB núm. 149 de data 23 de juny de 2010, i
assistida pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon en ús de les facultats que li han
estat conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010,
publicat al BOPB núm. 77, de 31/03/2010.
L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT representada per la seva presidenta, Sra.
Irene Balaguer i Felip, segons l’escriptura de poder de data XX de XXXX, atorgada davant el
notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, Sr. G. S. R., i assistida pel secretari Sr. D. A. S.,
segons nomenament de l’Assemblea general ordinària de 15 d’abril d 2010 .
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és el moviment de renovació pedagògica amb
més tradició, tant per la seva història, com per la reconeguda tasca per a la innovació de
les escoles que està portant a terme a través del treball amb el professorat, sobre tot,
d’infantil i de primària.

II.

L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona té establertes tres línies en el seu actual
Pla de Mandat que coincideixen amb les finalitats de l’esmentada Associació :
a) la corresponsabilitat institucional i ciutadana, pel que comporta d’implicació dels
diferents agents en el fet educatiu,
b) els serveis educatius a la petita infància,
c) l’equitat i l’èxit escolar.
Així mateix, el treball desenvolupat per ambdues entitats s’enfoca cap a una millora de la
qualitat en l’educació.
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III.

L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i l’Associació de Mestres Rosa Sensat
han vingut col·laborant estretament en diferents àmbits educatius, entre els que, a títol
exemplificatiu, podem citar: la formació del professorat, l’elaboració d’estudis i l’edició de
llibres i revistes.

IV.

Atès l’exposat al punt anterior i els satisfactoris resultats obtinguts, ambdues entitats han
considerat prosseguir el sentit del conveni anterior i adoptar un sol instrument que doni
un tractament institucional i únic a les seves relacions.

V.

Que la minuta del present conveni va ser aprovada per decret del President de la
Diputació de Barcelona, de data....

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- OBJECTE
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’un marc de cooperació entre l’Àrea d’Educació de
la Diputació de Barcelona i l’Associació de Mestres Rosa Sensat en l’àmbit educatiu, amb la
finalitat de donar un reconeixement institucional al paper dut a terme per l’Associació de
Mestres Rosa Sensat en el desenvolupament dels moviments de renovació pedagògica a
Catalunya.
Segon.- OBJECTIUS ESPECÍFICS
Els objectius específics d’aquesta col·laboració són els que tot seguit s’assenyalen:
• La formació de professionals de l’educació, inclòs el personal tècnic, dependent
d’institucions locals.
• L’impuls d’una línia editorial sobre temàtica educativa, inclosa la que específicament afecta
el món local.
• El foment de la inclusió de l’àmbit formatiu local en les activitats de l’associació i, en
particular, l’”Escola d’estiu Rosa Sensat”.
• La cooperació en el funcionament de l’entitat associativa.
Tercer.- DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI
La concreció d’aquest conveni, en el si de la Diputació de Barcelona, s’articularà mitjançant
acords que seran aprovats per l’òrgan competent i on s’especificaran les actuacions
específiques per cada anualitat, així com l’aportació econòmica corresponent, si s’escau.
Quart.- COMPROMISOS DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT
1.- Donar assessorament a la Diputació de Barcelona en les seves activitats de gestió,
organització i formació que adreça al món de l’educació, especialment, d’aquelles entitats
locals que hagin assumit o assumeixin competències en l’àmbit educatiu.
2.- Contemplar en les activitats formatives organitzades per l’entitat apartats específics que
tractin la formació del professorat en els sectors educatius, on les entitats locals siguin
titulars de centres i hagin assumit o assumeixin competències.
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3.- Definir una línia editorial on tingui cabuda el tractament de les necessitats i dels
problemes que afecten el món educatiu local.
4.- Fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de les actuacions
objecte del conveni, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
Cinquè.- COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1.- Participar en accions formatives que facin referència a temes del Pla de Mandat de l’Àrea
d’Educació.
2.- Col·laborar amb articles en les revistes que edita l’Associació de Mestres Rosa Sensat,
sempre que es sol·liciti.
Sisè.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT
1.- S’acorda la creació d’una Comissió de Seguiment, que estarà formada per dos
representants de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i altres dos en
representació de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
2.- Exercirà com a president/a un/a dels representants de l’Àrea d’Educació de la Diputació
de Barcelona.
3.- Actuarà com a Secretari/a de la Comissió de Seguiment una persona designada per
l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, amb veu i sense vot. Tanmateix, podran
assistir-hi assessors a proposta de qualsevol de les parts, els quals igualment tindran veu
però no vot.
4.- Serà l’encarregada de vetllar pel satisfactori compliment de les previsions contingudes en
el present conveni, així com del seu desenvolupament en els termes previstos. Així mateix,
ha de garantir l’intercanvi d’informació entre les dues parts sobre el funcionament global de
l’entitat.
5.- En tot cas i en termes generals li correspon el seguiment i l’avaluació de les actuacions
així com la resolució de les especificacions necessàries per a la correcta interpretació del
conveni.
6.- La Comissió de Seguiment celebrarà com a mínim una reunió anual, si bé es reunirà
sempre que el/la president/a la convoqui o alguna de les dues parts ho sol·liciti. La
convocatòria serà realitzada pel secretari/a amb una antelació mínima de deu dies.
Igualment el/la secretari/a de la Comissió serà l’encarregat/da d’aixecar acta de cada reunió.
7.- En la presa de decisions s’haurà d’intentar aconseguir el consens. En cas que aquest no
fos possible, es podran prendre les decisions per majoria simple. El vot del president/a es
considerarà qualificat i decisiu per decantar l’empat que pogués produir-se.
Setè.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
1.- La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins el 30 d’abril de 2015.
2.- El conveni es podrà prorrogar de manera expressa. En l’acord d’aprovació de la pròrroga
s’establirà la nova durada, previ consens d’ambdues parts.
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Vuitè.- CAUSES D’EXTINCIÓ
El conveni podrà extingir-se per les causes següents:
- Per exhauriment de la seva durada.
- Per resolució de mutu acord entre ambdues parts.
- Per resolució per causa d’incompliment de les obligacions d’una de les parts.
- Per les restants causes que siguin previstes a la normativa general i sectorial aplicable.
Novè.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
En tot allò no previst en el present Conveni, s’aplicarà l’establert a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i a la resta de l’ordenament local aplicable.
Seran competents per resoldre qualsevulla controvèrsia entre les parts sobre l’objecte del
present conveni els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa que siguin
competents a la ciutat de Barcelona.”

Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
58.- Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 de maig de
2011, que resol la modificació i aprovació del text consolidat de les bases i
convocatòria del V Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults Can
Batlló – Ciència, Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley,
curs 2010-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
En data de 14 d’abril de 2011, va ser aprovat un Dictamen de la Junta de Govern
d’aquesta corporació relatiu a l’aprovació de les Bases i de la convocatòria del V
Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults Can Batlló – Ciència
Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley, curs 2010-2011.
La previsió del termini per a la presentació de candidatures va efectuar-se de manera
molt ajustada en relació als temps requerit per a tota la tramitació administrativa de
l’expedient, incloent-hi la seva posterior i preceptiva publicació, després de l’aprovació.
Així, s’ha cregut oportú traslladar aquest termini en uns quants dies respecte als
inicials, per a preservar el principi de seguretat jurídica i per a permetre als interessats
no només tenir un coneixement exhaustiu de les Bases del Concurs sinó també el
marge temporal necessari per a una participació en condicions adequades.
Els motius exposats, així com l’agenda corporativa de la Junta de Govern, fan
necessari aprovar, mitjançant un decret de la Presidència de la Diputació i a ratificar
per aquella per la via d’urgència el nou i definitiu termini i la resta de dates que en
resten afectades, així com el text consolidat de les Bases i de la convocatòria
esmentades que resulta de les modificacions que es proposen.
Vist el punt 1.1.1 de la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència de data 16 de juny de 2010 i publicada al BOPB
núm. 149, del 23 de juny de 2010.
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En virtut de tot això, i atès que es donen les raons d’urgència que ho justifiquen, es
proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar les modificacions que tot seguit es proposen en relació al text de les
Bases i la convocatòria del V Concurs de Fotografia del Centre de Formació d’Adults
Can Batlló - Ciència Tecnologia i Societat – Memorial Professor Rafael Bañó Coley,
curs 2010-2011, aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona en data de 14 d’abril de 2011.
a) On diu :
“4.1. Lloc i termini de presentació dels treballs
Les obres a concurs s’hauran de presentar a la secretaria del CFP entre els dies 11
d’abril a 15 d’abril de 2011 de 10h a 13 h i de 16h a 19 h.”
Ha de dir :
“4.1. Lloc i termini de presentació dels treballs
Les obres a concurs s’hauran de presentar a la secretaria del CFP entre els dies 9 de
maig a 20 de maig de 2011 de 10h a 13 h i de 16h a 19 h.”
b) On diu :
“8.- Emissió del veredicte
El Jurat es reunirà el dia 12 de maig de 2011 per efectuar la valoració de cadascuna
de les obres presentades.”
Ha de dir :
“8.- Emissió del veredicte
El Jurat es reunirà el dia 2 de juny de 2011 per efectuar la valoració de cadascuna de
les obres presentades.”
c) On diu :
“10.- Exposició de les obres
Amb totes les obres admeses i premiades, es realitzarà una exposició a l’Escola que
restarà oberta al públic del dia 20 de maig al 17 de juny de 2011.”
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Ha de dir :
“10.- Exposició de les obres
Amb totes les obres admeses i premiades, es realitzarà una exposició a l’Escola que
restarà oberta al públic del dia 8 de juny a l’1 de juliol de 2011.”
d) On diu :
“12.- Retorn de les obres no premiades
Les obres no premiades es podran recollir a la consergeria del centre o altre lloc que
així es determini, entre els dies 27 de juny al 29 de juliol de 2011. Caldrà portar el
comprovant de la butlleta que s’adjunta a aquestes bases, en el moment de la recollida
per tal de poder-la fer efectiva.“
Ha de dir :
“12.- Retorn de les obres no premiades
Les obres no premiades es podran recollir a la consergeria del centre o altre lloc que
així es determini, entre els dies 4 de juliol al 29 de juliol de 2011. Caldrà portar el
comprovant de la butlleta que s’adjunta a aquestes bases, en el moment de la recollida
per tal de poder-la fer efectiva.“
Segon.- Aprovar el text consolidat de les Bases i la convocatòria del V Concurs de
Fotografia del Centre de Formació d’Adults Can Batlló - Ciència Tecnologia i Societat –
Memorial Professor Rafael Bañó Coley, curs 2010-2011 que resulta de les
modificacions que s’aproven al dispositiu anterior, i que és el que tot seguit es
transcriu:
“V Concurs de fotografia CFA Can Batlló”
“CIÈNCIA TECNOLOGIA I SOCIETAT – MEMORIAL PROFESSOR RAFAEL BAÑÓ
COLEY”
Tema convocatòria 2010-2011: “TRANSPORT SOSTENIBLE”
BASES ESPECÍFIQUES DEL V CONCURS DE FOTOGRAFIA
DEL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS CAN BATLLÓ
Curs 2010-2011
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió del
Premi del V CONCURS DE FOTOGRAFIA CFA CAN BATLLÓ - CIÈNCIA TECNOLOGIA I
SOCIETAT – MEMORIAL PROFESSOR RAFAEL BAÑÓ COLEY - del Centre de Formació
d’Adults Can Batlló (en endavant CFA Can Batlló) per al curs 2010-2011, atorgat per la
Diputació de Barcelona i destinat a premiar les obres fotogràfiques que destaquin en:
La promoció humanista de la cultura dins del marc de les ciències socials.
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El foment de la creativitat i l'interès per la ciència, la tecnologia i la seva aplicació en la
societat.
L’apropament del coneixement acadèmic al quotidià per tal de millorar l'actitud de l'alumnat
cap a la ciència, la societat i el medi ambient.
El foment dels valors de l’esforç, el treball i la solidaritat com a motors essencials en el
progrés de la societat.
El tema de la convocatòria del V concurs és: “TRANSPORT SOSTENIBLE”
2.- Procediment
El procediment fixat per la concessió dels premis previstos en aquestes bases serà el
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
3.- Beneficiaris
Podran participar a la present convocatòria tots els alumnes del Centre de Formació
Permanent (en endavant CFP) de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona
matriculats al llarg del curs acadèmic 2010-2011, o vinculats mitjançant conveni amb el
CFP.
Cada alumne podrà participar amb tres fotografies com a màxim.
4.- Lloc, termini de presentació i requisits dels treballs
4.1. Lloc i termini de presentació dels treballs
Les obres a concurs s’hauran de presentar a la secretaria del CFP entre els dies 9 de maig
a 20 de maig de 2011 de 10h a 13 h i de 16h a 19 h.
4.2. Requisits dels treballs
a) Per cada fotografia presentada caldrà incloure, degudament omplert, el full
d’inscripció, que serà facilitat per la consergeria de l’escola.
b) Les obres es presentaran dins d’un sobre, en el seu interior hi haurà un altre sobre
tancat amb les dades personals del concursant. Darrere de cada fotografia només hi
constarà el seu títol i el pseudònim del concursant.
c) El format fotogràfic haurà de ser com a mínim de 18 cm i com a màxim de 30 cm en
cadascun dels seus costats. Dins d’aquestes proporcions el format és lliure. La
modalitat serà en blanc i negre o color. Les fotografies es presentaran sense cap
mena de suport.
d) No s’admetran collages, muntatges, fotografies pintades ni viratges fotogràfics
realitzats per mitjans informàtics.
e) Les fotografies presentades no podran haver estat premiades en altres concursos.
5.- Jurat
El Jurat del V concurs de fotografia del CFA Can Batlló 2010-2011 està format per:
 La Presidenta delegada de l’Àrea d’Educació o persona en qui delegui.
 El director del CFA Can Batlló o persona en qui delegui.
 Un/a representant del CFP.
 Un/a fotògraf/a professional independent.
 Un/a artista plàstic independent.
 El cap de la Unitat de Gestió del CFP com a secretari, amb dret a veu i sense vot.
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6.- Criteris de valoració
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en la
present base.
Per a la valoració de les obres presentades es tindran en compte els criteris següents:
 El concepte i la concepció de l’obra o treball, fins a 5 punts.
 La creativitat i originalitat, fins a 5 punts.
 L’execució tècnica, fins a 5 punts.
 Relació social de l’obra amb el foment dels valors humanístics, fins a 5 punts.
7.- Import dels premis
La convocatòria present es concreta en l’atorgament d’un total de tres premis, que es
desglossen en:
 Un primer premi que constarà en un lot de llibres i un diploma acreditatiu.
 Un segon i tercer premi que constarà en un lot de llibres i un diploma acreditatiu cada un.
En cap cas el valor dels premis atorgats superarà els 300 €.
Cada participant només podrà optar a un dels premis.
8.- Emissió del veredicte
El Jurat es reunirà el dia 2 de juny de 2011 per efectuar la valoració de cadascuna de les
obres presentades.
De les deliberacions que tinguin lloc al llarg de la sessió s’aixecarà acta on es farà constar
expressament el veredicte, que inclourà la ponderació detallada de la valoració de cada
obra, segons l’establert a la base 6. Aquest document haurà d’estar signat per tots els
membres del Jurat.
Aquest veredicte, que té caràcter inapel·lable, es farà públic l’endemà de la reunió, en el
taulell d’anuncis del CFA Can Batlló. Tanmateix, el Jurat es reserva el dret de declarar el
premi desert.
El Jurat podrà resoldre qualsevol incidència no prevista a les bases, d’acord amb l’establert
en la base 13.
9.- Lliurament de premis
El lliurament dels premis s’efectuarà d’acord amb les directrius de l’equip directiu de l’escola.
Es comunicarà prèviament als guanyadors.
10.- Exposició de les obres
Amb totes les obres admeses i premiades, es realitzarà una exposició a l’Escola que restarà
oberta al públic del dia 8 de juny a l’1 de juliol de 2011.
11.- Cessió de les obres premiades
11.1.- Les obres premiades i el seu suport en format digital, seran cedides gratuïtament al
fons del CFA Can Batlló de la Diputació de Barcelona.
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11.2.- Els autors de les obres premiades cedeixen a la Diputació de Barcelona, com a titular
del CFA Can Batlló, els drets d’explotació següents:
- Comunicació pública, incloent totes les modalitats i tècniques d'exposició de l’obra.
- Reproducció de tota o de part de l’obra en qualsevol tipus de suport material, per tal de
facilitar la seva divulgació.
Aquesta cessió es realitza per la durada de 15 anys i el seu àmbit territorial és la Unió
Europea.
La cessió d’aquests drets te caràcter d’exclusiu respecte de tot tercer llevat del propi autor,
el qual està facultat per difondre i reproduir l’obra pels sistemes que consideri més adients.
11.3.- Els autors de les obres premiades són titulars dels drets morals sobre aquestes obres
en els termes recollits a la base 14 del text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, drets que es respectaran en tot acte
d'explotació que faci la Diputació d'acord amb els termes de la cessió descrita a l'apartat
anterior.
12.- Retorn de les obres no premiades
Les obres no premiades es podran recollir a la consergeria del centre o altre lloc que així es
determini, entre els dies 4 de juliol al 29 de juliol de 2011. Caldrà portar el comprovant de la
butlleta que s’adjunta a aquestes bases, en el moment de la recollida per tal de poder-la fer
efectiva.
Les obres no recollides passaran a formar part del fons del CFA Can Batlló, fins que aquest
adquireixi la propietat per la prescripció adquisitiva.
13.- Règim jurídic aplicable
En tot el no previst en aquestes bases, serà d’aplicació supletòria el que disposa el capítol I
del Títol III del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Disposició final
El fet de prendre part en aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.”

Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern o al Ple als efectes de la seva ratificació
en la següent sessió que celebri.
ÀREA D’ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
59.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades
als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de
transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2012,
per un import de cinquanta-quatre mil (54.000) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” la
qual constitueix un dels programes més importants de l’activitat medio-ambiental que
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de
Barcelona.
Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als
diferents ajuntaments de la província, corresponent al 50% del cost de les despeses
del transport escolar que es realitzi amb motiu de la campanya per les escoles dels
respectius municipis que es desplaçaran als diferents parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
G/A1100/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2012.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
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Vist el punt 2.1.5 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de
juny de 2010 .
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província
de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem
Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2012..., el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS AJUNTAMENTS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER FRONT A LES DESPESES DEL TRANSPORT
ESCOLAR DE LA CAMPANYA “CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS” EXERCICI 2012
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220115120003143
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de
Barcelona per fer front a les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres
d’ensenyament primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de
Barcelona, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, durant el curs escolar 20112012.
2.- Finalitat de les subvencions
1) La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de
Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes
de sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada.
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
3.- Període d’execució
Les activitats subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 1 de
febrer de 2012 fins el 30 de juny de 2012.
4.- Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb
competències en matèria d’educació.
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5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació:

model

1.- Sol·licitud de subvenció:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el
que ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb
indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que se sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de
Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar
directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les
seves obligacions.
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
1) Annex número 1
a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports del
transport de les escoles que participen en la campanya “Coneguem Els Nostres
Parcs”
b) Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec del 50% de les despeses que comporti el
transport escolar de la campanya.
2) Annex número 2
a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita
subvenció.
3) Annex número 3
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article
13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció.
c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a Altres
Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:
e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals, Compte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24
23.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 15 d’octubre de 2011.
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Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, adreçada al
President de la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials de la Diputació
de Barcelona, així com qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podran
trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
www.diba.cat.parcsn/subvencions.
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior,
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax 934 02 29 26 a
aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Unitat de Gestió Econòmica.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies
hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. Si en el termini
previst el sol·licitant no procedís a la subsanació a què te dret, la petició s’arxivarà d’ofici
sense cap més tràmit.
8.- Procediment de concessió
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el
present article.
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris objectius següents:
A) 1. Municipis menors de 20.000 habitants:
2. Municipis entre 20.000 i 75.000 habitants:
3. Municipis entre 75.001 i 125.000 habitants:
4. Municipis de més de 125.001 habitants:
B)

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

1. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal fora de
qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona:

2 punts

2. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal dins de
qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona:

1 punt

C) 1. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma
contínua durant els darrers 10 anys:

3 punts

2. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma
discontínua durant els darrers 5 anys:

2 punts

3. Que l’Ajuntament sol·liciti la subvenció per primera vegada:

1 punt
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Per a l’admissió de les sol·licituds és necessari que s’hagi efectuat amb anterioritat a la
visita al parc (segona fase) la primera fase consistent en la visita del monitor a l’escola.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import màxim que es destinarà l’any 2012 per a l’atorgament de subvencions serà de
54.000 €.
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes
quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient, i es satisfaran amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/A1100/173A0/46200 del pressupost de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals per a l’exercici 2012.
11.- Import individualitzat de les subvencions
11.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts,
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la qualificació aconseguida,
el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos previstos des de l’Àrea d’Espais
Naturals, es concretarà l’import de la subvenció a concedir.
11.2.- L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o
activitat subvencionada.
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada.
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges:
9 punts 50 %
8 punts 49 %
7 punts 48 %
6 punts 47 %
5 punts 46 %
4 punts 45 %
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del
cost de l’activitat subvencionada.
12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de
Barcelona.
La proposta de resolució del procediment serà elaborada per una comissió constituïda,
d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació; pel
president delegat de l’Àrea d’Espais Naturals o persona en qui delegui i pel coordinador de
l’Àrea d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals i
pel Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb la normativa
sobre “delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
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diferents del Ple”, (Refosa 1/2010), publicada al Butlletí Oficial de la Província número 149,
corresponent al dia 23 de juny de 2010..
En l’acte de resolució, la Junta de Govern podrà, discrecionalment, no esgotar l’import total
previst en la corresponent convocatòria o el crèdit disponible de la corresponent partida
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
Els beneficiaris de la subvenció hauran d’acceptar-la expressament, admeten totes i
cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en
el termini de 2 mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.
Les subvencions es pagaran contra presentació de les justificacions de l’activitat
subvencionada.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de

148/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
•
Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament
primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i
s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores.
•
Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui
recuperable o compensable per l’Ajuntament.
17.- Subcontractació
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades.
18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen
19.- Termini i forma de justificació
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30
de setembre de 2012.
Hauran d’aportar els justificants previstos en l’article 23.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
1. Caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre General de Diputació un certificat de
justificació de subvencions per a administracions públiques (model normalitzat) signat pel
secretari/ària/interventor/a amb el vist i plau del/la alcalde/essa/president/a, en què hi
constin els següents apartats:
a. una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que contingui
el número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació.
b. que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, juntament amb
altres fonts de finançament, no supera els cost total de l’actuació subvencionada.
c. Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els
documents justificatius originals de les despreses relacionades i seran conservats per
un període no inferior a 6 anys.
2. La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la
quantitat atorgada.
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20.- Deficiències en la justificació
En cas que els documents acreditatius de la realització de les activitats fossin inexistents,
incorrectes o incomplets, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals podrà comunicar a
l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades. Si el sol·licitant no esmena
les dites anomalies en el termini màxim de 10 dies hàbils, es procedirà a la revocació de la
subvenció.
21.- Mesures de control
La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment exercir les competències que en
matèria de control financer preveu l’article 41 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.
25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
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26.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
cinquanta-quatre mil (54.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1100/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2012 condicionant l’efectivitat
d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost de l’any
2012.
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Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2
del ROAS.
60.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions pel primer
semestre de 2011, als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i
secundari, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs
naturals d’aquesta Diputació de Barcelona que es gestionen en règim de
concessió administrativa, per un import de vint-i-cinc mil cinc-cents
seixanta-cinc euros amb setanta-sis cèntims (25.565,76) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais
Naturals, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les
despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació
de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa.
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, en concret la base dotzena que regula la
composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer, examinar i
valorar les sol·licituds d’ajuts presentades.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 15 d’abril de 2011, segons acta
adjunta, per a l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini
establert en les bases reguladores abans esmentades per al primer semestre de 2011.
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Coordinador de l’Àrea d’Espais Naturals, actuant
com a President de l’òrgan col·legiat, per delegació del President Delegat de l’Àrea
d’Espais Naturals, per la Delegada de Presidència, pel Gerent de Serveis d’Espais
Naturals, pel Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i per la Cap de l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic.
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que en data 15 d’abril de 2011 el President de l’òrgan col·legiat va formular la
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 45.000 € i que la proposta que formula el president
delegat de l’Àrea d’Espais Naturals ascendeix, per al primer semestre de 2011 a la
quantitat de 25.565,76 €.

152/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès que existeix crèdit suficient en la partida pressupostària: G/A1100/173A0/48900.
Vist el punt 2.1.5 de la Refosa 1/2010 , sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència de data 16 de juny de 2010 , i publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de
juny de 2010.
Per tot l’exposat el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al President delegat
de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la proposta d’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions pel primer semestre de 2011, als
centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les despeses als
equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació de
Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa.
Segon.- Atorgar les següents subvencions d’acord amb la relació i import que a
continuació es detallen:
Núm. operació
1103001543 1
1103001543 2
1103001543 3
1103001543 4
1103001543 5
1103001543 6
1103001543 7
1103001543 8
1103001543 9
1103001543 10
1103001543 11
1103001543 12
1103001543 13
1103001543 14
1103001543 15
1103001543 16
1103001543 17
1103001543 18
1103001543 19
1103001543 20
1103001543 21
1103001543 22
1103001543 23
1103001543 24
1103001543 25
1103001543 26
1103001543 27
1103001543 28
1103001543 29
1103001543 30
1103001543 31
1103001543 32
1103001543 33
1103001543 34

Escola
CEIP ITACA
CEIP SALTELLS
CEIP ESCOLA COSSETÀANIA
CEIP SURIS
CEIP JOAN SALAMERO
CEIP MARGALLÓ
CEIP LLEBETX
SES BEGUES
SES DOSRIUS
CEIP ROQUES BLAVES
CEIP RIVO RUBEO
CEIP JOSEP MARIA XANDRI
AMPA ESCOLA FRANCESC BURNIOL
IES BADALONA VII
CEIP ITACA
CEIP TORRE BARONA
IES MONTSERRAT ROIG
IES MONTSERRAT ROIG
CEIP SANT CRISTÒFOL
IES MANUAL VÁZQUEZ MONTALBÁN
IES PERE FONTDEVILA
ESC. MUNICIPAL SALVADOR LLOBET
SES MANUEL CARRASCO FORMIGUERA
CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT
CEIP MARE DE DEU DE MONTSERRAT
CEIP JOSE JUAN ORTIZ
COL·LEGI TECLA SALA-FUNDACIÓ ESCOLES PARROQUIALS
CEIP MERCE RODOREDA
AMPA CAMÍ DEL MIG
ESC.A MUNICIPAL SALVADOR LLOBET
CEIP PILAR MESTRES-JAUME TORRENS
CEIP TOMAS VIÑAS
AMPA ESCOLA CAMÍ DEL CROS
CEIP CAMINS
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NIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
Total

Import
267,30 €
964,44 €
1.166,40 €
1.114,56 €
434,70 €
1.166,40 €
1.140,48 €
1.347,84 €
964,44 €
233,28 €
417,96 €
250,56 €
1.015,20 €
1.244,16 €
1.244,16 €
1.218,24 €
1.244,16 €
1.244,16 €
437,40 €
408,24 €
321,30 €
367,20 €
367,20 €
303,75 €
434,70 €
367,20 €
496,80 €
546,48 €
1.015,20 €
1.166,40 €
571,05 €
745,20 €
621 €
718,20 €
25.565,76 €
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 25.565,76 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/A1100/173A0/48900 del pressupost de l’exercici 2011, per fer front a
les subvencions que s’atorguen.
Quart.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present
Dictamen.
Cinquè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no
manifesta el contrari.
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de
presentar abans del dia 30 de setembre de 2011 acta de justificació de l’estada,
mitjançant model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18
de les bases especifiques d’aquesta convocatòria.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
61.- Dictamen que proposa aprovar el conveni amb el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino pel recolzament a la gestió i al
desenvolupament sostenible a la Reserva de la Biosfera de Montseny.- 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 el Parc Natural del Montseny va ser declarat Reserva de la Biosfera (una
àrea on la protecció del medi natural ha de conviure amb l’ús productiu dels recursos i
on s’ha de constatar la viabilitat de fer compatibles la conservació i el
desenvolupament) pel Consell Internacional del programa MaB (l’home i la biosfera) de
la UNESCO el 28 d’abril de 1978.
Atès que el programa MaB “Persona i Biosfera” de la UNESCO és des del seu
establiment, a principis dels anys setanta, un interessant instrument per formular
criteris i exemplificar un nou model de relació de l’èsser humà amb la natura. És en
aquest context on trobem les Reserves de la Biosfera, espais singulars que, sense que
això impliqui necessàriament un règim jurídic especial, són així reconegudes per la
UNESCO com àrees de referència on exemplificar una nova manera de relació de
l’home amb la natura. En aquest sentit, la missió del Programa Espanyol “Persona i
Biosfera” és desenvolupar, demostrar, promoure i presentar relacions harmonioses de
l’ésser humà amb el seu entorn. A llarg termini, l’objectiu del programa és, des de la
difusió, la divulgació i la projecció exterior, contribuir a formalitzar una aliança entre
administracions, sectors socials, gestors d’espais i societat civil, que projecti la
cooperació, l’experimentació i la investigació interdisciplinar, per impulsar la
sostenibilitat del desenvolupament.
Atès que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino és el Departament
encarregat de proposar i executar la política del Govern, entre d’altres, en matèria de
desenvolupament rural i de protecció del medi natural i de la biodiversitat, i en
particular la coordinació, la promoció i el recolzament a la gestió sostenible de les
Reserves de la Biosfera a Espanya, així com establir i promoure la concertació de
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mesures per afavorir el desenvolupament sostenible en matèria de desenvolupament
rural. Així mateix, li correspon col·laborar i cooperar amb les restants administracions,
de conformitat amb el previst en el Reial Decret 1443/2010, de 5 de novembre, pel
qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Departament, tot això en el marc
de les competències atribuïdes a l’Estat per la Constitució i, en particular, en el seu
article 149.1.13a., sobre bases i coordinació de la planificació general de l’activitat
econòmica.
Atès que Espanya, amb 40 Reserves de la Biosfera del programa MaB de la
UNESCO, és un país avançat en la voluntat d’integrar la conservació del medi natural
amb l’aprofitament sostenible dels recursos naturals. Així, en febrer de 2008 Espanya
fou el país amfitrió del III Congrés Mundial de Reserves de Biosfera celebrat a Madrid,
en el que es va elaborar el denominat “Plan de Acción para la Red Mundial de
Reservas de Biosfera” actualment vigent, i es van configurar les Reserves de Biosfera
com les principals àrees dedicades al desenvolupament sostenible en el Segle XXI.
Atès que l’Administració General de l’Estat vol contribuir a la sostenibilitat del
desenvolupament posant en marxa iniciatives vinculades al concepte de Reserves de
la Biosfera, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha establert un
marc específic de col·laboració amb les entitats titulars de la gestió de les Reserves de
la Biosfera, conformat pel Comitè MaB Espanyol, i dotat a través de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2011 mitjançant la inclusió en el pressupost de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Servicio 18 de la Sección
23, programa pressupostari 414C), de dites partides pressupostàries per a la
celebració de convenis amb Comunitats Autònomes (concepte 757), Corporacions
Locals (concepte 764) i recolzament a gestors de Reserves de la Biosfera.
Atès que la Diputació de Barcelona i la de Girona com ens gestors de la Reserva de la
Biosfera del Montseny localitzada en la Comunitat Autònoma de Catalunya inclosa en
la Red española de Reservas de la Biosfera, els ajuntaments de Sant Feliu de
Buixalleu i de Riells i Viabrea, i les prioritats prèviament identificades pel Comitè MaB
espanyol i assumides per la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, tenen
prevista la realització d’una sèrie d’actuacions encaminades a promoure el
desenvolupament sostenible i aprofundir en el compliment de les funcions de la
Reserva.
Atès que des l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, en data 27 de
gener de 2011, es va trametre al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
un ofici adjuntant el Projecte “II Plan de acción en zonas de actuación prioritaria” de la
Reserva de la Biosfera del Montseny, amb l’objectiu de poder subscriure’s al conveni
de col·laboració per a la realització d’actuacions de recolzament a la coordinació i al
desenvolupament sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny.
Atès que a la reunió del Comitè MaB Espanyol del Programa Home i Biosfera
celebrada el dia 28 de març de 2011, a Madrid, es va promoure i es va informar
favorablement una proposta global d’actuacions coordinades de desenvolupament
rural sostenible per les Reserves de Biosfera plantejades voluntàriament segons el
referit marc de directrius i prioritats orientadores per a la seva posterior execució
mitjançant convenis de col·laboració a subscriure entre el Ministeri i cadascun dels
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corresponents ens gestors. En dita proposta d’actuacions coordinades es troben
incloses les que a l’efecte estan promovent els ens gestors de la Reserva de la
Biosfera del Montseny que passa a ser l’objecte d’aquest conveni de col·laboració.
Atès que en la Reserva de la Biosfera del Montseny l’activitat humana al llarg dels
anys, i amb els nous usos socials actuals, ha produït el conglomerat cultural que
actualment configura el Montseny: un mestissatge de cultura i natura, on la historia
social i natural no ha actuat de forma separada sinó en interacció contínua, forjant un
patrimoni natural i cultural d’una qualitat excepcional, i que atenent a aquestes
circumstàncies i en compliment dels objectius de la reserva de la Biosfera s’ha adoptat
el programa d’actuacions que fonamenta el present conveni a subscriure entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, les Diputacions de Barcelona i
Girona i els Ajuntaments de Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu.
Atesa l’existència d’objectius coincidents, entre d’altres, el desenvolupament
socieconòmic i de conservació i respecte al patrimoni natural, i el de millora del grau
de compliment dels fins de la Reserva de la Biosfera, el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, les Diputacions de Barcelona i Girona, i els Ajuntaments de
Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu estan interessats en establir un conveni que
reguli aquesta mútua cooperació.
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,c) 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, el cap de
l’Oficina Tècnica Parcs Naturals proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea
d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, i l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu, relatiu al
“Recolzament a la gestió i al desenvolupament sostenible a la Reserva de la Biosfera
del Montseny” , d’acord amb la minuta de conveni que es transcriu a continuació:
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“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO, LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓN DE
GIRONA, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE SANT FELIU DE BUIXALLEU Y DE RIELLS I
VIABREA PARA EL APOYO A LA GESTIÓN Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONTSENY
En

,a

de

de 2011
REUNIDOS

De una parte, D. Jesús Casas Grande, Director General de Desarrollo Sostenible del Medio
Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en virtud del Real Decreto
1153/2008, de 4 de julio, por el que se dispone su nombramiento, actuando en nombre y
representación del citado Departamento de la Administración General del Estado, de
acuerdo con las facultades que le atribuye el Capítulo I, 1.c) de la Orden ARM/1603/2010,
de 8 de junio, sobre delegación de competencias.
De otra parte, D. Josep Mayoral Antigas, Presidente Delegado del Área de Espacios
Naturales de la Diputación de Barcelona, facultado de acuerdo con el texto refundido núm.
1/2010 sobre delegación de competencias y atribuciones de los órganos de la Diputación de
Barcelona, diferentes al Pleno, publicado en el BOPB núm. 149, de fecha 23 de junio de
2010, asistido por la secretaria delegada, Núria Marcet Palau, en virtud de las facultades
conferidas por el Decreto de Presidencia de la Corporación de 22 de marzo de 2010,
publicado en el BOPB núm. 77 de fecha 31 de marzo de 2010.
De otra parte, D. Enric Vilert Butchosa, Presidente de la Diputación de Girona, elegido el 30
de julio de 2007, en el acto de constitución de la corporación, facultado para este acto por
acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha……….mediante el cual se aprueba el texto del
presente Convenio, y asistido por el Secretario General de la Diputación de Girona, D. Juan
Ignacio Soto Valle.
De otra parte, D. Josep Maria Bagot i Belfort, Alcalde del Ayuntamiento de Riells i Viabrea,
elegido el …… de 2007, en el acto de constitución de la corporación, facultado para este
acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha……….mediante el cual se aprueba el
texto del presente Convenio.
De otra parte, D. Josep Roquet Avellaneda, alcalde del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Buixalleu, elegido el …… de 2007, en el acto de constitución de la corporación, facultado
para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha……….mediante el cual se
aprueba el texto del presente Convenio.
Las partes se reconocen capacidad legal y legitimación necesarias para suscribir el
presente CONVENIO, y a tal efecto,
EXPONEN
1. Que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) es el
departamento encargado de proponer y ejecutar la política del Gobierno en materia,
entre otras, de desarrollo rural y de protección del medio natural y de la biodiversidad y,
en particular, la coordinación, la promoción y el apoyo a la gestión sostenible de las
Reservas de la Biosfera en España, así como establecer y promover la concertación de
medidas para favorecer el desarrollo sostenible en el medio rural. Asimismo, le
corresponde colaborar y cooperar con las restantes administraciones, de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 1443/2010, de 5 de noviembre, por el que se
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desarrolla la estructura orgánica básica del Departamento, todo ello en el marco de las
competencias atribuidas al Estado por la Constitución y, en particular, en su artículo
149.1.13ª, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.
2. Que España, con 40 Reservas de la Biosfera del programa MaB de la UNESCO, es un
país adelantado en la voluntad de integrar la conservación del medio natural con el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Así, en febrero de 2008 España
fue el país anfitrión del III Congreso Mundial de Reservas de Biosfera celebrado en
Madrid, en el que se elaboró el denominado Plan de Acción para la Red Mundial de
Reservas de Biosfera actualmente vigente, y se configuraron las Reservas de Biosfera
como las principales áreas dedicadas al desarrollo sostenible en el Siglo XXI.
3. Que a la vista de la necesidad de reformular el modelo de ordenación territorial desde
una perspectiva de sostenibilidad del desarrollo, la puesta en marcha de iniciativas
vinculadas al concepto de Reserva de la Biosfera constituye un referente y una pauta de
eficaz comparación. Para el logro de estos fines, es responsabilidad de todos los
poderes públicos colaborar y apoyar el avance de instrumentos específicos, de fórmulas
organizativas, y de dotaciones de medios que faciliten el desarrollo de sus propios
instrumentos de gestión y coordinación, en el marco de los planes de acción de las
Reservas de la Biosfera.
4. Que como contribución de la Administración General del Estado a los fines y
compromisos internacionales anteriormente señalados, en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2011 se incluyeron dotaciones presupuestarias para apoyar un
marco específico de colaboración con las entidades titulares de la gestión de las
Reservas de la Biosfera, mediante la inclusión en el presupuesto de la Dirección General
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Servicio 18 de la Sección 23, programa
presupuestario 414C), de tres partidas presupuestarias para la celebración de convenios
con comunidades autónomas (concepto 757), corporaciones locales (concepto 764) y
apoyo a gestores de Reservas de la Biosfera.
5. Que la disposición adicional cuarta del Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, de
aprobación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, en aplicación de la Ley
45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, prevé el
apoyo del MARM al desarrollo sostenible en la Red española de Reservas de la Biosfera,
mediante convenios de colaboración con sus entes gestores, bajo las directrices y
prioridades orientativas que determine al efecto la Secretaría de Estado, a propuesta del
Comité MaB español.
6. Que mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua de 29 de
noviembre de 2010, previa propuesta de dicho Comité en su reunión de 19 de noviembre
de 2010, se han determinado las directrices y prioridades de carácter orientativo para el
establecimiento en el año 2011 de convenios de colaboración del Departamento con los
entes gestores de Reservas de la Biosfera.
7. Que la Diputación de Barcelona y la de Girona como entes gestores de la Reserva de la
Biosfera de Montseny localizada en la Comunidad Autónoma de Catalunya incluida en la
Red española de Reservas de la Biosfera, los ayuntamientos de Sant Feliu de Buixalleu
y de Riells i Viabrea, y las prioridades previamente identificadas por el Comité MaB
español y asumidas por la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, tienen prevista
la realización de una serie de actuaciones encaminadas a promover el desarrollo
sostenible y profundizar en el cumplimiento de las funciones de la Reserva
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8. Que en la reunión del Comité MaB español celebrada el 28 de marzo de 2011, en
Madrid, se promovió e informó favorablemente una propuesta global de actuaciones
coordinadas de desarrollo rural sostenible para las Reservas de Biosfera planteadas
voluntariamente según el referido marco de directrices y prioridades orientadoras para su
posterior ejecución mediante convenios de colaboración a suscribir entre el Ministerio y
cada uno de los correspondientes entes gestores. En dicha propuesta de actuaciones
coordinadas se encuentran incluidas las que al efecto están promoviendo los entes
gestores de la Reserva de la Biosfera de Montseny que pasa a ser el objeto de este
convenio de colaboración.
De conformidad con lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de celebrar el presente
convenio de colaboración, de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto concretar el marco de colaboración entre el MARM,
las Diputaciones de Barcelona y Girona y los ayuntamientos de Sant Feliu de Buixalleu y de
Riells i Viabrea de la Reserva de la Biosfera de Montseny, para la ejecución de actuaciones
de apoyo al desarrollo sostenible en dicha Reserva.
El objeto de dicho programa de actuaciones es compatibilizar los objetivos de desarrollo
socioeconómico y de conservación y respeto del patrimonio natural, y mejorar el grado de
cumplimiento de los fines de la Reserva de la Biosfera, siguiendo las directrices y
orientaciones contenidas en la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y
Agua de 29 de noviembre de 2010.
SEGUNDA.- ACTUACIONES A DESARROLLAR.
Las actuaciones específicas a desarrollar y sus presupuestos estimados se especifican en
el anexo I del presente convenio.
En todo caso, las acciones deben tener el carácter de inversiones reales para la
Corporación Local, y la autorización y disposición del correspondiente gasto deben ser
posteriores a la firma del convenio.
TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
1. A efectos del debido cumplimiento del objeto del presente convenio de colaboración, el
MARM, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se
compromete a:
• Aportar a la Diputación de Barcelona, Diputación de Girona y a los ayuntamientos de
Sant Feliu de Buixalleu y de Riells i Viabrea la dotación presupuestaria señalada en la
cláusula quinta del presente convenio.
• Prestar el asesoramiento preciso para la ejecución de las actuaciones dentro de los
principios y fines de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible
del medio rural y, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, para la
ejecución del Programa dentro de los planes de acción nacionales e internacionales
en materia de Reservas de la Biosfera.
• Contribuir a la difusión de las actuaciones contempladas en el convenio, y a su
proyección exterior.
• Elaborar, previa propuesta del Consejo de Gestores del Comité MaB español, un
protocolo común para la evaluación y seguimiento de este tipo de convenios.
• Otras que fueran necesarias para el buen fin de las actuaciones de este convenio.
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2. A efectos del debido cumplimiento del presente convenio, la Diputación de Barcelona, la
Diputación de Girona y los ayuntamientos de Feliu de Buixalleu y de Riells – Viabrea se
comprometen a:
• Ejecutar las actuaciones especificadas en el anexo I, incluidos: la elaboración de los
correspondientes proyectos y direcciones de obra, la superación de los trámites
necesarios, la obtención de las autorizaciones e informes preceptivos, la superación
de los procedimientos derivados de la legislación ambiental y del patrimonio cultural,
la obtención de la plena disponibilidad de los terrenos u otros bienes o derechos
necesarios, la disposición de los medios técnicos y humanos precisos y, en su caso,
disponer de la financiación adicional de las obras que por encima del presupuesto
inicialmente aprobado fuera necesaria para su finalización.
• Elaborar y comunicar al Ministerio la programación temporal de las actuaciones, y
entregarle en plazo los informes parcial y final, junto con las correspondientes
certificaciones y justificaciones de las actuaciones realizadas y de los pagos
efectuados.
• Establecer el mecanismo administrativo que corresponda para que quede asegurado
el cumplimiento de la finalidad y el funcionamiento de las infraestructuras y demás
bienes derivados de las actuaciones del presente convenio asumiendo, cuando ello le
corresponda, los costes de conservación y mantenimiento.
• Asegurarse que las actuaciones a realizar son distintas de otras actuaciones
ejecutadas, en ejecución o previstas para ejecutar como inversiones reales en planes,
programas o proyectos de otras administraciones públicas.
3. Asimismo, las Diputaciones y ayuntamientos anteriormente indicados de la Reserva de la
Biosfera se comprometen a:
• Participar comprometidamente en la gestión y/o coordinación de las actividades de la
Reserva de la Biosfera.
• Ejecutar otras que fueran necesarias para el buen fin de este convenio.
4. Las partes se comprometen a no solicitar ni aplicar cofinanciación comunitaria para las
acciones objeto del presente convenio.
5. Cada parte firmante se compromete a mantener informada a la otra parte, tanto de los
trabajos realizados como de cualquier extremo relevante para el desarrollo de los
mismos.
CUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Para el seguimiento, ejecución e interpretación del presente convenio se crea una Comisión
de Seguimiento que tendrá la siguiente composición:
 El Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que actuará como
Presidente, o la persona que al efecto designe.
 Un representante de la Diputación de Barcelona con responsabilidad en gestión y
coordinación de las actividades de la Reserva de la Biosfera, designado por el
Presidente Delegado del Área de Espacios Naturales de dicha Diputación.
 Un representante de la Diputación de Girona con responsabilidad en gestión y
coordinación de las actividades de la Reserva de la Biosfera, designado por el
Presidente de la Diputación.
 Un representante del ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu con responsabilidad en la
gestión y coordinación de las actividades de la Reserva de la Biosfera, designados por
su titular.
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 Un representante del ayuntamiento de Riells i Viabrea con responsabilidad en la gestión
y coordinación de las actividades de la Reserva de la Biosfera, designados por su titular.
 Podrá formar parte de la Comisión un representante del departamento de la Comunidad
Autónoma competente en la materia, designado por su titular.
 Un representante del Organismo Autónomo Parques Nacionales designado por su
Director.
 Actuará como Secretario, con voz y voto, un representante del MARM designado por el
Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
De común acuerdo entre ambas partes, a la Comisión de Seguimiento podrán asistir con
voz pero sin voto los funcionarios técnicos que por razón de la materia cada parte considere
necesarios.
La Comisión tendrá como funciones:
• El seguimiento del cumplimiento del convenio, incluido el seguimiento de la ejecución
de las actuaciones que contempla y de sus efectos ambientales, sociales y económicos.
• En caso necesario, concretar los proyectos específicos mediante los que deban
desarrollarse las actuaciones del anexo I del convenio, sin superar la dotación
presupuestaria del convenio.
• Dentro de la dotación y programación presupuestaria global del convenio, realizar
reajustes entre los presupuestos parciales de sus actuaciones, y adaptar, modificar o
corregir los aspectos de las actuaciones que permitan facilitar su ejecución, optimizar su
funcionamiento, o mejorar su aportación a la sostenibilidad o fines de la Reserva.
• Ante circunstancias no previstas y justificadas que dificulten o impidan la ejecución de
alguna de las actuaciones del anexo I, sustituirla por otras que respondan a los mismos
fines de la cláusula 1ª y que sigan las directrices y prioridades orientativas contenidas
en la Resolución de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua de 29 de noviembre
de 2010, siempre dentro de la dotación y programación presupuestaria del convenio.
• Conformar los informes parcial y final de ejecución elaborados por el ente gestor de la
Reserva, y las correspondientes justificaciones de gastos.
• Asegurar el intercambio de información entre las administraciones concernidas por este
convenio.
• Resolver de común acuerdo cualquier duda o diferencia que se plantee sobre la
interpretación o aplicación del convenio.
La adopción de acuerdos por la Comisión de Seguimiento requerirá del consenso entre las
partes.
El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II
del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la
facultad de establecer y completar tales normas de funcionamiento.
QUINTA.- FINANCIACIÓN Y FORMA DE PAGO.
El presupuesto total para la realización del presente convenio de colaboración asciende a la
cantidad de un millón novecientos noventa y seis mil seiscientos nueve (1.996.609) €.
La Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del MARM aportará dos
terceras partes de dicho presupuesto (2/3), en una cuantía de un millón trescientos treinta y
un mil setenta y dos euros con sesenta y siete céntimos (1.331.072,67) € con cargo a la
aplicación presupuestaria 23.18.414C.764 contemplada en los Presupuestos Generales del
Estado para 2011. La citada aportación se hará efectiva a la Diputación de Barcelona, a la
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de Girona y a los ayuntamientos de Sant Feliu de Buixalleu y de Riells i Viabrea en concepto
de anticipo a justificar, tras haberse suscrito el presente Convenio de Colaboración, y en
todo caso dentro del ejercicio presupuestario 2011, la aportación mencionada se distribuirá
de la siguiente manera:
Un millón once mil setenta y dos (1.011.072) € a la Diputación de Barcelona; ciento treinta y
un mil noventa y ocho (131.098) € a la Diputación de Girona; ciento cuarenta y cuatro mil
seiscientos ochenta y ocho euros con sesenta y siete céntimos (144.688,67) € al
Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu y cuarenta y cuatro mil doscientos catorce
(44.214)€ al Ayuntamiento de Riells i Viabrea.
La Diputación de Barcelona financiará las actuaciones por valor del tercio restante del
presupuesto (1/3), en una cuantía de quinientos cinco mil quinientos treinta y seis
(505.536)€ con cargo a su presupuesto para el año 2011 y 2012.
La Diputación de Girona financiará las actuaciones por valor del tercio restante del
presupuesto (1/3), en una cuantía de sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y nueve
(65.549) € con cargo a su presupuesto para los años 2011 y 2012.
El Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu financiará las actuaciones por valor del tercio
restante del presupuesto (1/3), en una cuantía de setenta y dos mil trescientos cuarenta y
cuatro euros con treinta y tres céntimos (72.344,33) € con cargo a su presupuesto para el
año 2012.
El Ayuntamiento de Riells i Viabrea financiará las actuaciones por valor del tercio restante
del presupuesto (1/3), en una cuantía de veintidós mil ciento siete (22.107) € con cargo a su
presupuesto para el año 2011.
SEXTA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL.
La Diputación de Barcelona y la Diputación de Girona así como los Ayuntamientos de Sant
Feliu de Buixalleu y de Riells i Viabrea deberán remitir al Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino el informe de ejecución y las correspondientes certificaciones de
ejecución y justificaciones de gastos, al menos en los siguientes momentos:
• 28 de febrero de 2012, para un informe de ejecución y la correspondiente certificación y
justificación de gastos parcial.
• 28 de febrero de 2013 para el informe, certificación de ejecución y justificación de gastos
final.
La Comisión de Seguimiento se reunirá en sesión ordinaria dentro del mes siguiente a la
recepción de la documentación referida.
Antes del 31 de marzo de 2013, la Comisión deberá haberse reunido con carácter ordinario
para informar y revisar, la completa ejecución y la certificación final de las actuaciones.
La certificación de ejecución y justificación de gastos incluirá:
1. Declaraciones de los responsables de las Diputaciones de Barcelona y Girona y de los
Ayuntamientos de Sant Feliu de Buixalleu y de Riells i Viabrea, en las que conste la
relación de actuaciones del convenio ejecutadas y de los pagos efectuados asociados, la
constatación de la ejecución de todas ellas, y el compromiso de custodia de los
expedientes originales de gasto y de su puesta a disposición de la AGE para las
comprobaciones y controles que fueran necesarios.
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2. Documento, indexado y ordenado en coherencia con la anterior relación de actuaciones
ejecutadas, incluyendo las copias compulsadas de la documentación justificativa y
acreditativa del gasto de cada actuación, incluyendo para cada expediente de gasto sus
documentos contables de autorización del gasto y disposición del gasto, contrato o
encomienda de gestión, y las certificaciones, facturas y los correspondientes documentos
contables de reconocimiento de obligación o de pago. Los documentos contables estarán
suscritos por la Intervención del ente gestor y debidamente autorizados.
En caso de que no se haya justificado el gasto de la totalidad del presupuesto del convenio,
se realizará una liquidación para que las Diputaciones o los Ayuntamientos según el caso
procedan a reintegrar al Ministerio la parte correspondiente aportada por el mismo,
calculada en dos tercios del presupuesto total no gastado y justificado conforme al convenio.
SÉPTIMA.- PUBLICIDAD, IDENTIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN PÚBLICA.
La Diputación de Barcelona, la Diputación de Girona y los Ayuntamientos de Sant Feliu de
Buixalleu y Riells i Viabrea señalizará las actuaciones de acuerdo con el modelo de cartel
especificado en el anexo II del presente convenio, y en las demás condiciones que la
Comisión de Seguimiento determine. En la publicidad que se realice de las actuaciones
objeto del presente convenio será obligatoria la referencia a las administraciones
intervinientes de acuerdo con sus respectivas normas de identidad corporativa. En particular
se hará referencia al carácter singular de la actuación, como actuaciones de apoyo al
desarrollo sostenible de la Reserva de la Biosfera.
Las partes firmantes participarán en términos de equivalencia en los actos de presentación,
recepción o inauguración derivados de actuaciones contempladas en el presente convenio,
a cuyo efecto se mantendrán informados, con antelación de al menos 15 días a la
celebración de los mismos.
OCTAVA.- MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN.
El presente convenio de colaboración podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las
partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento. La modificación se efectuará mediante
la suscripción del oportuno acuerdo de modificación del convenio y siempre dentro del plazo
de duración del mismo.
Se podrá resolver este convenio por mutuo acuerdo, por el incumplimiento de alguna de sus
cláusulas por cualquiera de las partes firmantes, que podrá dar lugar a la denuncia motivada
del mismo con un plazo de preaviso de tres meses, o por concurrencia de cualquier otra
causa legal de resolución. En tal caso, se adoptarán las decisiones precisas para la
adecuada liquidación del mismo.
La Comisión de Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las
cuestiones que pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas
del convenio y, asimismo, para el caso de producirse la extinción, hasta que resuelvan las
cuestiones pendientes.
NOVENA.- EFECTOS Y DURACIÓN.
El convenio surtirá efectos desde el día de su firma hasta el 31 de marzo de 2013.
Las actuaciones contempladas en el presente convenio deben estar finalizadas el 31 de
diciembre de 2012, y su certificación y justificación final debe remitirse por el ente gestor al
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Ministerio antes del 28 de febrero de 2013, para ser analizadas y revisadas por la Comisión
de Seguimiento con anterioridad al 31 de marzo de 2013.
El convenio podrá, no obstante, prorrogarse, de forma justificada, por acuerdo de las partes,
por el tiempo mínimo imprescindible para la finalización de las actuaciones programadas en
el mismo. Para ello, las actuaciones del convenio tienen que estar iniciadas en su totalidad.
La prórroga deberá formalizarse con anterioridad a la expiración del plazo de duración del
mismo, mediante la suscripción del oportuno acuerdo de prórroga.
DÉCIMA.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN.
El presente convenio es de carácter administrativo, quedando excluído del ámbito de
aplicación de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, conforme a
la dispuesto en el artículo 4.1.c) de la citada Ley, siéndole de aplicación, no obstante, los
principios de ésta para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir en su
ejecución corresponderá a la Comisión de Seguimiento. En defecto de acuerdo serán
resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
ANEXO I
RELACIÓN DE ACTUACIONES DEL CONVENIO
ACTUACIÓN

EJECUCIÓN

1.- Restauración y uso social del patrimonio
cultural.
Desarrollo del Plan director del conjunto monumental de
Tagamanent
Adecuación del acceso para viandantes al castillo del
Montclús: estudios previos y proyecto
Restauración de elementos del paisaje tradicional
Construcción de un área de aparcamiento y adecuación
de los accesos al castillo de Montsoriu
TOTAL ACTUACIÓN 1
2. Mejora de equipamientos básicos para la gestión de
la reserva de la Biosfera.
Rehabilitación de “chalet forestal” de Fontmartina como
Centro de fomento de la investigación
Mejora de la accesibilidad en la Escuela de la naturaleza
de Can Lleonart
TOTAL ACTUACIÓN 2
3. Gestión forestal agrícola y ganadera: conservación
de la biodiversidad y desarrollo sostenible.
Recuperación de espacios abiertos y pastos
Mejora de infraestructuras ganaderas
Rehabilitación del canal de riego de Vallcárquera
Tratamiento y recuperación de los bosques de castaño
Restauración de bosques afectados por incendios
forestales
Desarrollo del Plan de conservación
TOTAL ACTUACIÓN 3
4. Actuaciones de mejora ambiental en núcleos
habitados
Adecuación paisajística del entorno de Sant Martí de
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Diputación de Barcelona
Diputación Barcelona
Diputación Barcelona
Ayun. Sant Feliu
Buixalleu/Diputación de
Girona

PRESUPUESTO
ESTIMADO (€)

286.778,06
25.110,40
35.400
217.032,54
564.321

Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona

193.520
48.000
241.520

Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona

Ayun. Riells –

119.999,88
87.001,12
25.000
71.862
42.834
131.570
478.267

66.320,60
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ACTUACIÓN

EJECUCIÓN

Riells para el uso público
Depuración de las aguas residuales del núcleo de Santa
Fe: estudios previos y proyecto
Mejora paisajística del núcleo del Brull
TOTAL ACTUACIÓN 4
5. Red viaria y movilidad
Construcción de un área de aparcamiento en els Molins
para acceder a la ermita del la Erola
Mejora de los accesos a Vallforners desde Cánoves
Mejora del aparcamiento de Collformic
Adecuación y señalización de itinerarios prioritarios
(Barcelona)
Adecuación y señalización de itinerarios prioritarios
(Girona)
Mejora de la red viaria básica (Girona)
Mejora de la red viaria básica (Barcelona)
TOTAL ACTUACIÓN 5
6. Planificación de la Reserva de la Biosfera
Asistencia técnica para la adaptación a la estrategia de
Sevilla
TOTAL ACTUACIÓN 6
7. Señalización de las actuaciones
Señalización de las actuaciones (Girona)
Señalización de las actuaciones (Barcelona)
TOTAL ACTUACIÓN 7
TOTAL CONVENIO

Viabrea/Dipu. Girona
Diputación de Barcelona

PRESUPUESTO
ESTIMADO (€)

Diputación de Barcelona

60.000
158.617

Diputación de Girona

45.000

Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona
Diputación de Barcelona

59.997
75.000
29.937,30

Diputación de Girona

30.090,70

Diputación de Girona
Diputación de Barcelona

Diputación de Barcelona

115.647
125.000
480.672
55.303
55.303

Diputación de Girona
Diputación de Barcelona

“ANEXO II
MODELO DE CARTEL PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES
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32.296,40

5.909
12.000
17.909
1.996.609
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”
Segon.- Acceptar l’aportació concedida pel Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino per import d’un milió onze mil setanta-dos (1.011.072) € d’acord amb
la clàusula cinquena de la minuta del conveni de col·laboració.
Tercer.- Declarar el compromís de consignar la quantitat de cent quaranta mil
(140.000) € en el pressupost de despeses de la Corporació de l’exercici 2011 i de
tres-cents seixanta-cinc mil cinc-cents trenta-sis (365.536) €, per a l’any 2012, per fer
front a les obligacions econòmiques assumides en la minuta del conveni.
Quart.- Comunicar al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural, a la Diputació de
Girona, a l’Ajuntament de Riells i Viabrea i a l’Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu el
present Acord pel seu coneixement i als efectes escaients.
62.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions a Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit
dels parcs gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2011, per un import de
dos-cents quaranta-quatre mil sis-cents (244.600) €.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals,
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona
Atès el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2009, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i
Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals situades en l’àmbit dels parcs
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, en concret la base tretzena que
regula la composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer,
examinar i valorar les sol·licituds d’ajuts presentades.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data sis de maig de 2011 per a l’examen i
valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les bases
reguladores abans esmentades. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel President
Delegat de l’Àrea d’Espais naturals, Sr. Josep Mayoral Antigas, actuant com a
President de l’òrgan col·legiat, pel Coordinador de l’Àrea d’Espais Naturals, Sr. Martí
Domenech i Montagut, pel representant de la presidència de la Corporació, la Sra.
Divina Ayuso Forns, pel Gerent de Serveis d’Espais Naturals, el Sr. Jordi Bellapart
Colomer i pel Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, el Sr. Ramon Espinach
Grau.
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Atès que s’han emès els corresponents informes tècnics de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que el President de l’òrgan col·legiat ha formulat proposta de concessió i que
acompanya el present Dictamen.
Atès que a la base onzena de les bases reguladores es preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 244.600 €, i que aquest anirà a càrrec dels
econòmics: 47000, 48901, 76200, 77000, i 78900.
Atès que aquesta primera distribució té caràcter estimatiu, en tant que en l’acord tercer
del dictamen que aprova les bases reguladores s’estableix que si la distribució final del
crèdit és diferent a la proposta inicial, es procedirà a efectuar la corresponent
modificació.
Atès que un cop valorades les subvencions i que per la seva tipologia s’imputa a les
següents aplicacions pressupostaries: G/A1102/173A0/47900, G/A1102/173A0/48901,
G/A1102/173A0/77000 i G/A1102/173A0/78900, cal procedir a la modificació de les
imputacions inicialment establertes.
Atès
que
existeix
crèdit
suficient
en
les
partides
pressupostàries
G/A1102/173A0/47900, 48901, 77000 i 78900 del pressupost d’enguany.
Vist el punt 2.1.5 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de
juny de 2010 .
Per tot l’exposat el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al President
delegat de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la proposta
d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses
Agrícoles - Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni
Arquitectònic i Entitats Culturals situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per
la Diputació de Barcelona.
Segon.- Atorgar aquestes als beneficiaris que es relacionen a continuació indicant
concepte i import:
Nº Operació
1103001815 1

NIF
XXXXXXXX

1103001815

2

XXXXXXXX

Destinatari
Carles Corominas
Arnaiz
Josep Deumal Illa

1103001815
1103001815

3
4

XXXXXXXX
XXXXXXXX

Embotits Salgot, SA
Jordi Ollé Martí

1103001815

5

XXXXXXXX

Jordi Orra Galdeano

1103001815

6

XXXXXXXX

Alfons Planas Jubany

Concepte
Reconstrucció d'unes parets seques i dues
basses d'aigua
Construcció d'un cobert per guardar la
maquinària agrícola
Arranjament cami Saüc
Feines de pastoreig, neteja i tancaments dels
camps conreu
Paviment i cornadis en el menjador hivern
del bestiar
Reparació teulada malmesa temporal neu
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Import Subv
1.716,20 €
2.052,17 €
2.282,80 €
2.853,50 €
2.853,50 €
2.853,50 €
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Nº Operació
1103001815 7

NIF
XXXXXXXX

1103001815
1103001815

8
9

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001815 10

XXXXXXXX

1103001815 11
1103001815 12

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001815 13

XXXXXXXX

Destinatari
SAT La Vall de Sant
Marçal
Angel Serra Mosull
Montserrat Farré
Solanes
Adria Garriga
Fonolleda
Viticultors de Mura
Fernando Lozano
Gordillo
Ramon Masnou Baldé

1103001815 14

XXXXXXXX

Josep Anglada Dorca

1103001815 15

XXXXXXXX

1103001815 16

XXXXXXXX

1103001846
1103001846

1
2

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846

3

XXXXXXXX

1103001846

4

XXXXXXXX

Ramon Bach
Coromina
Manuel Castanyé
Castells
Joan Canet Baulenas
Esteve Cervera
Castañé
Adriana Comas
Blanch
Josep Cuch Codina

1103001846

5

XXXXXXXX

1103001846
1103001846

6
7

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846

8

XXXXXXXX

1103001846 9
1103001846 10
1103001846 11

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 12
1103001846 13

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846
1103001846
1103001846
1103001846

14
15
16
17

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 18
1103001846 19

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 20

XXXXXXXX

1103001846 21

XXXXXXXX

1103001846 22

XXXXXXXX

1103001846 23

XXXXXXXX

1103001846 24

XXXXXXXX

1103001846 25

XXXXXXXX

1103001846 26
1103001846 27
1103001846 28

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 29

XXXXXXXX

Concepte
Rotulació exterior agrobotiga

Import Subv
2.282,80 €

Neteja i conservació de marges
Renovació xarxa d'aigua i arranjament
d'esplanada
Compra atomitzador, Taller hort ecològic

547,25 €
1.809,78 €

Adquisició de dipòsit Inox
Activitat ramadera ovina en règim extensiu

2.853,50 €
532,40 €

Activitat ramadera ovina i bovina en règim
extensiu
Recuperació feixes de Planeses, tancament
pastures Sant Moi
Tancament per ovelles

2.853,50 €

Desbroçar marges de camps i camins finca
les Codines
Tallada selectiva amb criteris de millora
Tallada de millora amb estassada de
sotabosc
Estassada general per extreure la vegetació
arbustiva
Estassada de matoll, tallada selectiva i
construcció de vials
Miquel Cuch Mayneris Estassada de matoll, tallada selectiva de
millora camins
Joan de Figarolas Nuri Treballs de millora silvícola
Ignacio de Puig i
Tallada selectiva amb criteris de millora
Girona
Explotacions Agrícoles Tallada selectiva i estasada de sotabosc
i Forestals Can
Castanyer, S.L
Joan Masnou Vila
Estassada de sotabosc i tallada selectiva
Lourdes Maso Gomez Tallada selectiva amb criteris de millora
Mercedes Mauri Pruna Tallada de millora amb estassada de
sotabosc
Enric Olivé Manté
Tallada selectiva i estassada de sotabosc
Eduard Oliveras
Estasada de matoll, Selecció de tanys
Fàbregas
Josep Mª Pujol Forn
Arranjament de feixes
Albert Pujol Rius
Treballs de millora silvícola
Mª Rosa Riera Godori Treballs silvícoles de millora
Josep Mª Riu Rovira
Treballs silvícoles i arranjament de pistes
de Villar
Joan Rovira Cervera
Tallada selectiva i estassada de sotabosc
Josep Lluis Vives
Selecció de rebrots, estassada sotabosc i
Conde
poda baixa
Josefina Armengol
Tallada de selecció amb criteris de millora
Cerdà
Mercè Armengol
Tallada selectiva amb criteris de millora
Cerdà
Associació de veïns
Treballs de manteniment de la franja
les Arenes
perimetral prevenció d'incendis
Nora Barata Marti
Aclarida de millora de l'arbrat estassada
selectiva sotabosc
Mª Antonia
Treballs Silvícoles
Cortadellas Torrella
Jose M. de Quadras
Selecció de tanys i estassada de sotabosc
de Caralt
FITECOE, S.L
Treballs silvícoles i compra de maquinària
GARCIBAR, SL
Tallada selectiva amb criteris de millora
Valentí Oliveras
Aclarida de plançoneda, selecció de tanys
Concustell
Josep Saladelafont
Selecció de tanys amb estassada de matoll
Camp

2.853,50 €
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762,24 €

1.666,96 €
2.345,34 €

2.837,86 €
907,65 €
1.245,38 €
1.164,64 €
1.551,03 €
809,14 €
1.418,46 €
2.070 €

820,59 €
1.670,35 €
2.028,37 €
2.837,86 €
2.837,86 €
3.284,10 €
1.318,55 €
1.670,35 €
2.837,86 €
754,26 €
1.370,62 €
1.470,53 €
1.649,24 €
562,88 €
2.837,86 €
2.573,78 €
2.074,53 €
677,57 €
1.418,46 €
1.970,09 €
1.906,76 €
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Nº Operació
1103001846 30

NIF
XXXXXXXX

1103001846 31

XXXXXXXX

1103001846 32
1103001846 33

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 34

XXXXXXXX

1103001846 35

XXXXXXXX

1103001846
1103001846
1103001846
1103001846
1103001846

36
37
38
39
40

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 41

XXXXXXXX

1103001846 42
1103001846 43

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 44
1103001846 45

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 46

XXXXXXXX

1103001846 47

XXXXXXXX

1103001846 48

XXXXXXXX

1103001846 49
1103001846 50

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001846 51
1103001846 52

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001870

1

XXXXXXXX

1103001870

2

XXXXXXXX

1103001870
1103001870

3
4

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001870

5

XXXXXXXX

1103001870

6

XXXXXXXX

1103001870

7

XXXXXXXX

1103001870
1103001870

8
9

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001870 10

XXXXXXXX

1103001870 11
1103001870 12

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001870 13

XXXXXXXX

1103001870 14
1103001870 15
1103001870 16

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001870 17

XXXXXXXX

Destinatari
Melchor Balaguer
Basso
Antoni Badosa
Canellas
Can Lluro, SCP
Rosendo Castello
Pujol
Joaquim Draper
Torras
Ecologique Ramadera
i Forestal, S.L
Enric Enrech Artal
Miquel Gomez Forns
Joan Gomez Pujol
Infor-medis, S21, SL
Mª Rosa Mora
Gimenez
Mercè Muñoz
Reverter
Lluis Plana Plans
Joaquim
Planasdemunt Gubert
Josep Puig Pla
Anna Mª Sagalés
Corrons
Rosa Mª Sagalés
Corrons
Andres Sarda
Sacristan
Josep Ma. Sauri
Abella
Ramon Serra Serra
Josep Manel Vergès
Llorenç
Son Siurell, CB
Santiago Cassi
Martinez
ARAMERSA, SA

Concepte
Estassada de matoll, Tallada de millora

Import Subv
768,69 €

Estassada i aclarida de millora

1.335,38 €

Estassada de sotabosc
Estassada, poda i tallada de millora

1.048,48 €
3.431,31 €

Estassada i neteja de sotabosc

1.342,41 €

Tallada selectiva i estassada segons unitat
actuació 1
Treballs de millora silvícola
Estassada de sotabosc
Estassada de sotabosc
Estassada de sotabosc
Tallada selectiva amb criteris de millora

1.653,46 €

Tallada selectiva i estassada de sotabosc

2.022,15 €
2.837,86 €
2.837,86 €
2.624,44 €
1.634,29 €
764,23 €

Tallada del peus abatuts
Estassada de matoll

846,67 €
1.970,09 €

Estasada de sotabosc i despelegrinatge
Selecció de tanys amb estassada de
sotabosc
Selecció de tanys amb estassada de
sotabosc
Selecció de tanys amb estassada de
sotabosc
Estassada de sotabosc i aclarida de millora
d’arbres
Tallada selectiva amb criteris de producció
Recuperació de la sureda

3.783,82 €
935,79 €

Aclarida de plançoneda
Estassada de matoll, reforestació amb avet,
cirerer
Millora de les instal·lacions que comportin un
estalvi energètic
Associació Empresaris Web Associació francès, angles, alemany,
Turístics Montseny
Desplegable senderisme
CALENGOBI, SCCL
Pavimentació de la terrassa del tercer pis
Xavier Verdú Bonet
Rehabilitació del mur de contenció
(Can Perepoc)
Centre de Recerca de Festival Circ Cric al Montseny, Edició 2011
les Arts del Circ CRAC
Manel Cervera
Soterrament línia elèctrica
Cortada
DISSOL, SCP
Netejar filtre biològic i disestor, decantador,
desaigües
ECOIMA
Itineraris de natura i activitats educatives
Fundació Catalana de Millores instal·lació elèctrica Casa colonies
l'Esplai
La Traüna
Fundació Privada
Projecte de la casa de l'aire
Roger Torné
Planas Riera, SCP
Instal·lar tanca de seguretat a l'aparcament
Restaurant Fonda
Condicionar lloc de treball de la cuina a
Montseny, SL
normativa
SAT Pastures del
Maquinaria per la conservació de productes
Montseny
elaborats a l'explotació
Can Pere, SCCL
Retirada de materials agressius
Doncer Morisca
Arranjament camins
Activitats en el Medi
Activitats amb centres docents
Natural
ANTXELL,SCP
Obres de millora de l'extractor de fums
homologat
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635 €
2.837,86 €
2.187,03 €
1.378,59 €
1.164,17 €
1.590,14 €
1.043,28 €
2.845,68 €
873,64 €
569,60 €
2.345,34 €
1.759,01 €
2.783,14 €
1.332,94 €
469,07 €
2.845,68 €
2.845,68 €
810,88 €
1.020,64 €
1.291,50 €
3.557,10 €
2.134,26 €
1.619,27 €
440,11 €
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Nº Operació
1103001870 18

NIF
XXXXXXXX

1103001870 19

XXXXXXXX

1103001870 20

XXXXXXXX

1103001870 21

XXXXXXXX

1103001870 22

XXXXXXXX

1103001883

1

XXXXXXXX

1103001883

2

XXXXXXXX

1103001883

3

XXXXXXXX

1103001883
1103001883

4
5

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001883

6

XXXXXXXX

1103001883

7

XXXXXXXX

1103001883

8

XXXXXXXX

1103001883
1103001883
1103001883
1103001883
1103001883

9
10
11
12
13

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001883 14
1103001883 15

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001883 16
1103001883 17

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001883 18

XXXXXXXX

1103001883 19

XXXXXXXX

1103001883 20

XXXXXXXX

1103001883 21

XXXXXXXX

1103001883 22
1103001883 23

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1103001883 24

XXXXXXXX

1103001883 25

XXXXXXXX

1103001883 26

XXXXXXXX

1103001883 27

XXXXXXXX

1103001883 28

XXXXXXXX

1103001883 29

XXXXXXXX

1103002258

1

XXXXXXXX

1103002258

2

XXXXXXXX

Destinatari
AVALOT (Joves de la
UGT)
Centre d'interpretació
del Medi Ambient
Escola de Camp de
Ramió
Escola de Natura del
Corredor
Rucs del Corredor,
SCP
Teresa Arabia
Perxachs
Associació SEBA (El
Cruells)
Gonzalo Miguel
Barbero Rodriguez
Jordi Barenys Dalmau
BIGEN, SL
Juan Pedro Criado
Cañizares
Rosa Ma. Doce
Llagostera
Fem Ecologia
Muntanya El Polell
Jens Grundmann
Mercè Guarro Miralles
Nuria Masnou Pujol
OBINOSO
Marta Olivé Manté
Ortrud Lindemann
Gonzalo Parra
Noguera
SOLA PAGES, SL
Constantino
Stefanescu
Miquel Alfaràs
Castañeda
Associació SEBA
(Can Lloro)
Gemma Conesa
Tomas
Anna Ma. Raventós
Mestres
Siete Lobos, SL
Centre d'esplai Sta Mª
Pineda de Mar
Parroquia Sant
Bartomeu i Santa
Tecla
Societat de Caçadors
de Sitges
Ramon Capdevila
Grupo Perez Vila
2002, S.L
Joan Margenat Roma

Concepte
Activitats pedagògiques adreçades als
centres d'educació
Disseny i maquetació d'un nou format de
treball
Adequar casa de colonies segons normativa
vigent
Adaptació arquitectura del web, digitalització
materials didàctics
Millora instal·lacions i equipaments

Import Subv
3.557,10 €
1.026,09 €
609,79 €
1.680,83 €
1.422,84 €

Reconstruccio coberta , paviment exterior

1.430,22 €

Instal·lació fotovoltaica autònoma

4.495,16 €

Instal·lació d'un sistema d'electrificació
autònoma
Reparació de la teulada
Rehabilitació
del
cobert,
adequació
instal·lacions elèctriques i aigua
Rehabilitació de la teulada

4.557,15 €

Excavació i moviment de terres, acondicionar
talus
Instal·lació elèctrica interior a la Masia
Masjoan
Renovació i ampliació equipament energètic
Manteniment i conservació de la finca
Reconstrucció coberta masia
Impermeabilització d'una bassa
Bany 1r. Pis, millores tancaments exteriors,
revisió plaques solars
Canviar finestres i portes
Repàs de la teulada de la casa

2.853,50 €
2.282,80 €
2.853,50 €
760,67 €
1.928,67 €
2.377,78 €
1.313,39 €
2.104,61 €
742,88 €
2.853,50 €
2.282,80 €
1.341,53 €

Ultima fase de reconstrucció de la masia
Rehabilitació vivenda per ser destinada a 1a
residència
Obres de consolidació de la façana principal
Can Cases
Millores instal·lació fotovoltaica autònoma

1.141,48 €
2.853,50 €

Millora dels tancaments de fusteria, reparació
degoters teulada
Rehabilitació Mas Bech

2.079,43 €

Obres reforma bàsica masoveria Can Presas
Instal·lació d'una campana

2.282,80 €
800,81 €

Acondicionament
l'ermita

2.523,33 €

de

l’àrea

forestal

de

2.853,50 €
1.421,94 €

1.188,31 €

Instal·lació de corrent elèctrica

4.729,70 €

Instal·lació d'un sistema d'energia solar
renovable
Reparar filtracions teulada

2.853,50 €

Desmuntatge
de
teulada
i
sanejament, col·locació onduline i
teula
Oriol Sala Morales
Dotar
l'immoble
de
les
condicions
d'habitabilitat
Associació d'amics del Activitats culturals, excursions
Montseny
Associació el Suï de
Carbonera de Cànoves i Samalús
festes i tradicions
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Nº Operació
1103002258 3

NIF
XXXXXXXX

1103002258

4

XXXXXXXX

1103002258

5

XXXXXXXX

1103002258

6

XXXXXXXX

1103002258

7

XXXXXXXX

1103002258

8

XXXXXXXX

1103002258

9

XXXXXXXX

1103002258 10

XXXXXXXX

1103002258 11

XXXXXXXX

1103002258 12

XXXXXXXX

1103002258 13

XXXXXXXX

1103002258 14

XXXXXXXX

1103002258 15

XXXXXXXX

1103002258 16

XXXXXXXX

1103002258 17

XXXXXXXX

1103002258 18

XXXXXXXX

1103002258 19

XXXXXXXX

1103002258 20

XXXXXXXX

1103002258 21

XXXXXXXX

1103002258 22

XXXXXXXX

1103002258 23 XXXXXXXXX
1103002258 24 XXXXXXXXX
1103002258 25 XXXXXXXXX
1103002258 26 XXXXXXXXX

1103002258 27 XXXXXXXXX

1103002258 28 XXXXXXXXX
1103002258 29 XXXXXXXXX
1103002258 30 XXXXXXXXX
1103002258 31 XXXXXXXXX
1103002258 32 XXXXXXXXX

Destinatari
Associació CLOTS
Arqueologia
Associació Juvenil,
JAC
BIOSFERA,
Associació d'educació
ambiental
Centre d'Art la
Rectoria
Coordinadora
Salvaguarda del
Montseny
Associació cultural
Montseny actiu
Associació Aladula
OBIRAR, Associació
artistes i creadors del
Montseny
Patronat Municipal
Museu de Granollers
Agrupació cívica i
cultural Bisaura
Assoc. Cultural
Gombau de Bessora
Associació Cultural
Jocs Florals
Associació Esportiva
Montesquiu
Associació
Acordionistes
Cerdanyola del Vallès
Cercle Filatetic i
Numismàtic de Ripoll
Grup Osona Radio
EA3
El Centre de Sant
Quirze Besora
Patronat de Gent Gran
de Montesquiu
Escola Segimon
Comas
Agrupació
Astronòmica d'Osona
Associació Caliu El
Domen Vallgorguina
Associació Propietaris
Montnegre Corredor
Associació
d'intercanvis culturals
Agrupació cientifico excursionista de
Mataró
Voluntariat Alt
Maresme de
Mediambient
Centre Excursionista
de Llinars del Vallès
Cercle d'Història de
Tordera
Club Centre
Excursionista Dosrius
Agrupació
Excursionista TALAIA
Associació de veïns
del parc del Garraf

Concepte
Campanya excavació arqueològica El Puig
del Castell
Caminada popular nocturna, jocs, tallers

Import Subv
444,19 €

Natura i cultura al Parc Natural del Montseny

555,60 €

Projecte Art-Montseny

555,60 €

Edició revista La Sitja del Llop

555,60 €

Organització festes de Sant Martí 2011

555,60 €

Dinamització delegació Escola Pastors
Catalunya
Realització i producció vídeo documental

333,36 €
555,60 €

Organització Nit dels Ratpenats

555,60 €

Tallers i cursos concerts Ballabisaura

555,60 €

Edició revista el 855 i Bisaurart

555,60 €

15è Certamen Literari de Jocs Florals

555,60 €

Cursa Castell de Montesquiu

555,60 €

Concert acordionistes al Parc Montesquiu

333,36 €

Exposició filatelica i de col·leccionisme

555,60 €

Diada de radioaficció Castell Montesquiu

444,19 €

Activitats teatrals

333,36 €

Homenatge de la Gent Gran

333,36 €

Activitats
coneixement
entorn
parc
Montesquiu
Completar la representació sistema solar

333,36 €

Excursió Sant Jeroni de la Murtra

333,36 €

Edició Revista "L'Aulet"

444,19 €

XVI Fira del bosc i de la terra

444,19 €

Caminada no competitiva La marxassa

333,36 €

Viver de plantes per restauració flora local

555,60 €

Donar a conèixer la zona Castell Vell i Alfar

555,60 €

Aplec Roca-Rossa, activitats, espectacle
infantil
Rxcursions, passejades

444,20 €

Marxa orientació de la Talaia

333,36 €

Exposició fotografies parc, butlletí 2011

555,60 €
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Nº Operació
NIF
Destinatari
1103002258 33 XXXXXXXXX Grup d'Estudis
Sitgetans
1103002258 34 XXXXXXXXX Observatori
astronòmic del Garraf
1103002258 35 XXXXXXXXX Associació de
propietaris i veïns de
la Vall d'Horta
1103002258 36 XXXXXXXXX Centre Excursionista
de Terrassa
1103002258 37 XXXXXXXXX Consell Local del Medi
Ambient Matadepera

Concepte
Estudis etnobotanica al Garraf

Import Subv
555,60 €

Activitats de divulgació: sessió al planetari

555,60 €

Festa Major de la Vall d'Horta

333,36 €

Caminada Popular de Terrassa -Descripció

555,60 €

Catalogació Fons Documental CLMA

555,60 €
TOTAL

244.600 €

Tercer.- Desestimar les següents sol·licituds pels motius indicats en els informes
annexos:
Linea
EAR
EAR
EAR
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
EF
ES
ES
ES
HAPA
HAPA
HAPA
HAPA
Entitats cultural
Entitats cultural

Parc
Montnegre i el Corredor
Montseny
Sant Llorenç
Montnegre i el Corredor
Montnegre i el Corredor
Montnegre i el Corredor
Montnegre i el Corredor
Montseny
Montseny
Montseny
Montseny
Montseny
Montnegre i el Corredor
Montnegre i el Corredor
Montseny
Montseny
Montnegre i el Corredor
Montseny
Sant Llorenç
Sant Llorenç
Montesquiu
Garraf

Destinatari
Melchor Balaguer Basso
Les Planes Forestals
Gerard Rodríguez Tohà
Josep Deulofeu Arabia
Josep Deulofeu Boix
Santiago Cassi Martinez
Xavier Alfaràs i Panareda
Els Cingles de la Bessa SAT
Embotits Salgot, SA
Jaume Pou Bernat
Mª Rosa Gras Castañer
Mª Rosa Pujol Masnou
Antoni Palomé Alomà
Siete Lobos, SL
Hoatal la Costa SCP
Marc Guardia Llorenç
Isaac Nofre Reixach
Teresa Mosull Pujol
Ferran Argiles Sas
Jordi Llobet Aymamí
Comissió de Festes de Sta. M de Besora
Agrupació Protecció del Medi Ambient (APMA)

NIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Quart.- Aprovar una despesa de 244.600 € amb càrrec a les aplicacions
pressupostaries de 2011, següents:
A1102/173A0/47900
A1102/533A0/48901
A1102/533A0/77000
A1102/533A0/78900

133.900,80 €
22.119,98 €
80.525,38 €
8.053,84 €

Cinquè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb l’article 15 de les bases
específiques de les subvencions s’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si
el beneficiari no manifesta expressament les seves objeccions en el transcurs del
període d’un mes des de la notificació d’atorgament de subvenció.
Sisè.- Comunicar als subvencionats que hauran de justificar les despeses abans del
30 de juny de 2012, excepte per a les Entitats Culturals que serà fins el 31 de
desembre de 2011.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Oficina Tècnica de Turisme
63.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la
promoció de la marca turística Costa de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Diputat Delegat de Turisme, aprova el present Dictamen que
és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en tant que
factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació i
pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en
el mercat intern i extern.
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71
el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la
legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials:
“...
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb
tots els ens locals afectats.
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en
qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció
derivades de l’àmbit privat del sector turístic...”
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals, l’objecte dels quals
és contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori
corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals. La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.
Atès que el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, són entitats amb personalitat jurídica pròpia, que tenen com a objectiu
essencial el creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament del sector
turístic comarcal i el conjunt de finalitats que pot dur a terme apareixen recollides en
els seus estatuts, així com els instruments i atribucions de què pot fer ús per garantir el
compliment de les mateixes.
De la confluència entre la dinamització turística i la promoció econòmica, en el context
socioeconòmic de crisi, va sorgir la voluntat de crear per a l’àmbit de turisme, un fons
econòmic per reforçar les estructures de gestió tècnica dels principals espais turístics
de la província de Barcelona, de cara a preparar una oferta turística de qualitat, més
diversificada i més coordinada per tal d’oferir unes propostes turístiques més atractives
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i competitives. Aquesta voluntat es va materialitzar en la formalització durant l’any
2010 d’uns convenis amb diferents consorcis de la província.
Conscients de la importància que suposa coordinar les accions que cal fer per
promocionar les marques turístiques i els recursos turístics provincials, i del paper que
desenvolupen els consorcis de promoció turística, es va convenir en aquests acords
en la necessitat de reforçar la creació de producte turístic en l’àmbit territorial de les
marques turístiques de Catalunya a la província de Barcelona (Catalunya Central,
Costa de Barcelona, Costa de Barcelona Maresme i part de la marca Pirineus)
mitjançant el suport temporal de tècnics en turisme que treballessin en la creació de
producte turístic.
Tenint en compte l’article 71 a) de l’esmentada Llei 13/2001 de Turisme de Catalunya
de 21 de juny, les marques turístiques de Catalunya incloses en la demarcació de la
província han de tenir-se en compte a l’hora d’establir accions de promoció.
Vista l’experiència i el resultat dels treballs realitzats en l’àmbit territorial de les
marques turístiques per a la creació de producte turístic es considera necessari
aprofundir en les accions de millora de producte turístic tot i incorporant com a objectiu
desenvolupar accions de promoció de les marques i els productes i recursos turístics
que contenen.
Atès la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 108 i següents que
regulen els convenis de col·laboració. Atès el decret 189/1985, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, de la Refosa 1/2010, sobre delegació
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i
publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut per un import global de cent quinze mil
(115.000) € destinat a finançar les despeses derivades del conveni de col·laboració a
formalitzar entre el Consorci de Turisme del Garraf (NIF XXXXXXXXX), el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat (NIF XXXXXXXXX), i la Diputació de Barcelona, a través
de la Delegació de Turisme, per establir el marc de col·laboració per donar impuls a la
promoció de la marca turística Costa de Barcelona.
La quantitat global es distribuirà de la següent manera:
1.

El Consorci de Turisme del Garraf rebrà fins a un import màxim de
quaranta-nou mil cinc-cents (49.500) €. D’aquest import global trenta-tres mil
(33.000) € com a suport a la contractació, al cost salarial i de seguretat social
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del tècnic de turisme, i l’import de dos mil (2.000) € a les despeses que puguin
generar-se per les activitats realitzades per la persona contractada en l’exercici
de les seves funcions (dietes i desplaçaments); la resta de l’import, catorze mil
cinc-cents (14.500) €, per fer front a les despeses generades en l’execució del
Pla d’Accions de Promoció de la Marca Costa de Barcelona durant el 2011.
2.

El Consorci de Turisme del Baix Llobregat rebrà fins a un import màxim de
seixanta-cinc mil cinc-cents (65.500) €. D’aquest import global, trenta-tres mil
(33.000) € com a suport a la contractació, al cost salarial i de seguretat social
del tècnic de turisme o, en el seu cas, contractacions de serveis, i l’import de
dos mil (2.000) € a les despeses que puguin generar-se per les activitats
realitzades per la persona contractada en l’exercici de les seves funcions
(dietes i desplaçaments); la resta de l’import, trenta mil cinc-cents (30.500) €
per fer front a les despeses generades en l’execució del Pla d’Accions de
Promoció de la Marca Costa de Barcelona durant el 2011.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la col·laboració, el text literal de la
qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL
CONSORCI DE TURISME DEL GARRAF I EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER
DONAR IMPULS A LA PROMOCIÓ DE LA MARCA TURÍSTICA COSTA DE
BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de
Turisme, Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2010, sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010; assistit per la secretària
delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de 31.03.2010).
De l’altra, el CONSORCI DE TURISME DEL GARRAF, representat per ...................,
.................., assistit pel secretari Sr......................
De l’altra, el CONSORCI DE TURISME DEL BAIX LLOBREGAT, representat per
..................., .................., assistit pel secretari Sr......................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en tant que
factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació i
pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis
en el mercat intern i extern.
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71
el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la
legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials:
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“...
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb
tots els ens locals afectats.
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en
qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades de
l’àmbit privat del sector turístic...”
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals, l’objecte dels quals
és contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori
corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals. La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.
II.

El Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat són
entitats amb personalitat jurídica pròpia, que tenen com a objectiu essencial el
creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament del sector turístic
comarcal i el conjunt de finalitats que pot dur a terme apareixen recollides en els seus
estatuts, així com els instruments i atribucions de què pot fer ús per garantir el
compliment de les mateixes.

III.

De la confluència entre la dinamització turística i la promoció econòmica, en el context
socioeconòmic de crisi, va sorgir la voluntat de crear per a l’àmbit de turisme, un fons
econòmic per reforçar les estructures de gestió tècnica dels principals espais turístics
de la província de Barcelona, de cara a preparar una oferta turística de qualitat, més
diversificada i més coordinada per tal d’oferir unes propostes turístiques més
atractives i competitives. Aquesta voluntat es va materialitzar en la formalització
durant l’any 2010 d’uns convenis amb diferents consorcis de la província.
Conscients de la importància que suposa coordinar les accions que cal fer per
promocionar les marques turístiques i els recursos turístics provincials, i del paper que
desenvolupen els consorcis de promoció turística, es va convenir en aquests acords
en la necessitat de reforçar la creació de producte turístic en l’àmbit territorial de les
marques turístiques de Catalunya a la província de Barcelona (Catalunya Central,
Costa de Barcelona, Costa de Barcelona Maresme i part de la marca Pirineus)
mitjançant el suport temporal de tècnics en turisme que treballessin en la creació de
producte turístic.
Tenint en compte l’article 71 a) de l’esmentada Llei 13/2001 de Turisme de Catalunya
de 21 de juny, les marques turístiques de Catalunya incloses en la demarcació de la
província han de tenir-se en compte a l’hora d’establir accions de promoció.
Vista l’experiència i el resultat dels treballs realitzats en l’àmbit territorial de les
marques turístiques per a la creació de producte turístic es considera necessari
aprofundir en les accions de millora de producte turístic tot i incorporant com a
objectiu desenvolupar accions de promoció de les marques i els productes i recursos
turístics que contenen.

IV.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data ..................
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Per tant, en funció de l’exposat, les entitats signants, reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és establir una relació de col·laboració entre el Consorci de
Turisme del Garraf, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i la Diputació de Barcelona, a
través de la Delegació de Turisme per donar impuls a la promoció de la Marca turística
Costa de Barcelona, reforçant la seva estructura de gestió tècnica i realitzant accions de
promoció.
Segon.- Obligacions de les parts
a) Per part de la Diputació de Barcelona:
1. Donar suport econòmic per a la contractació de dos tècnics de turisme durant un
període d’un any, un per donar suport al Consorci de Turisme del Garraf i un altre per
donar suport al Consorci de Turisme del Baix Llobregat, destinats a la creació de
producte turístic en el territori en què es concreta la Marca turística Costa de
Barcelona.
• L’aportació màxima per a aquest concepte serà de trenta-tres mil (33.000) € per a
cada un dels tècnics (un pel Consorci de Turisme del Garraf, i un altre per donar
suport al Consorci de Turisme del Baix Llobregat), aquesta quantitat es destinarà
al pagament del cost salarial i de seguretat social de la persona contractada, tot i
que en el cas del Consorci de Turisme del Baix Llobregat també podrà realitzar
contractacions de serveis, i la quantitat de dos mil (2.000) € per a cada un dels
consorcis per coadjuvar en el finançament de les despeses generades en cada un
dels consorcis per les activitats realitzades per la persona contractada en l’exercici
de les seves funcions (dietes i desplaçaments).
• La Delegació de Turisme realitzarà el seguiment del procés de selecció i
contractació dels tècnics de turisme, que realitzarà el Consorci de Turisme del
Garraf i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
• Conjuntament amb els consorcis de turisme, realitzar el seguiment dels treballs
realitzats pels tècnics de turisme.
2. Donar suport a les accions de promoció de la marca turística Costa de Barcelona, que
realitzaran els consorcis en representació de tot l’àmbit territorial de la marca a través
d’una aportació econòmica i la coordinació de les accions.
• L’aportació màxima per a aquest concepte serà de quaranta-cinc mil (45.000) €
distribuïdes per consorcis:
• Consorci de Turisme del Garraf, la quantitat de catorze mil cinc-cents
(14.500)€
• Consorci de Turisme del Baix Llobregat, la quantitat de trenta mil cinc-cents
(30.500) €.
• Confeccionar, conjuntament amb els consorcis de turisme, el Pla d’Accions de
Promoció de la Marca 2011 que consta com a annex 1 al present conveni, i
realitzar el seguiment de la seva execució i justificació.
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b) Per part de cadascun dels consorcis de turisme:
1. En referència a la contractació dels tècnics de turisme:
• Realitzar la convocatòria i el procés de selecció, si s’escau, i la contractació per un
període d’un any d’un/a tècnic/a de turisme (o dels tècnics de turisme) destinat/da
a treballar en la creació de producte turístic, amb el suport econòmic de la
Diputació de Barcelona.
• Realitzar, en coordinació amb la Diputació de Barcelona, el seguiment dels treballs
realitzats pel/per la tècnic/a de turisme.
• Fer-se càrrec del pagament de les nòmines i de les quotes de la seguretat social
del/de la tècnic/a contractat/da.
• Assignar al/a la tècnic/a de turisme la realització de les actuacions següents:
1. Confecció, creació i gestió de productes turístics
2. Suport a la dinamització de l’empresariat turístic vinculat als nous productes
creats.
3. Coordinació de les accions de promoció de la marca turística incloses en el
present conveni.
.
• Lliurar a la Diputació de Barcelona el pla de treball que integrarà la descripció de
les actuacions de la persona contractada, en coherència amb els objectius del
Consorci, tenint en compte:
1.
2.
3.
4.

El grau de treball del Consorci realitzat en l’àmbit de creació de producte.
El teixit empresarial actual del territori en el qual es crearan els productes.
Els productes turístics existents.
L’espai disponible per habilitar una àrea de treball per la persona que
s’incorpora.
5. L’existència d’un responsable o coordinador que es responsabilitzi de gestionar
les tasques a realitzar per la persona que s’incorpora.
2. En referència a les accions de promoció de la marca turística:
• Confeccionar, conjuntament amb la Delegació de Turisme, el Pla d’Accions de
Promoció de la Marca Costa de Barcelona durant el 2011 que consta com a annex
1 al present conveni.
• Executar el Pla d’Accions de Promoció de la Marca i/o facilitar la seva execució a
través de les diferents entitats de promoció turística que tenen com a referència la
marca turística Costa de Barcelona.
• Fer-se càrrec del pagament de les despeses derivades de l’execució del Pla
d’Accions de Promoció de la Marca Costa de Barcelona durant el 2011.
Tercer.- Assignació de recursos
La Diputació de Barcelona es compromet a realitzar una aportació econòmica màxima de
cent quinze mil (115.000) € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
G/C1A02/432A0/46700 en la quantitat de quaranta-cinc mil (45.000) €, i
G/C1A01/432A1/46700 en la quantitat de setanta mil (70.000) € que es distribuiran de la
següent manera:
1. El Consorci de Turisme del Garraf rebrà fins a un import màxim de quaranta-nou mil cinccents (49.500) €. D’aquest import global trenta-tres mil (33.000) € com a suport a la
contractació, al cost salarial i de seguretat social del tècnic de turisme, i l’import de dos
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mil (2.000) € a les despeses que puguin generar-se per les activitats realitzades per la
persona contractada en l’exercici de les seves funcions (dietes i desplaçaments); la resta
de l’import, catorze mil cinc-cents (14.500) €, per fer front a les despeses generades en
l’execució del Pla d’Accions de Promoció de la Marca Costa de Barcelona durant el
2011.
2. El Consorci de Turisme del Baix Llobregat rebrà fins a un import màxim de seixanta-cinc
mil cinc-cents (65.500) €. D’aquest import global, trenta-tres mil (33.000) € com a suport
a la contractació, al cost salarial i de seguretat social del tècnic de turisme o, en el seu
cas, contractacions de serveis, i l’import de dos mil (2.000) € a les despeses que puguin
generar-se per les activitats realitzades per la persona contractada en l’exercici de les
seves funcions (dietes i desplaçaments); la resta de l’import, trenta mil cinc-cents
(30.500) € per fer front a les despeses generades en l’execució del Pla d’Accions de
Promoció de la Marca Costa de Barcelona durant el 2011.
Als efectes que el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat puguin fer front a una part dels costos que es deriven de la contractació del tècnic
de turisme, la Diputació de Barcelona realitzarà immediatament desprès de la signatura del
present conveni i per al tècnic contractat, un primer pagament d’onze mil sis-cents
seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (11.666,67) €, per a cada un dels consorcis,
corresponent a un terç de la quantitat total per aquest concepte, que haurà de justificar-se
com a màxim el 31 de desembre de 2011. Una vegada justificat el primer pagament es
realitzarà un segon pagament també per un import d’un terç de la quantitat global per aquest
concepte, és a dir, per un import d’onze mil sis-cents seixanta-sis euros amb seixanta-set
cèntims (11.666,67) € que haurà de justificar-se com a màxim el 30 d’abril de 2012. El
tercer pagament per la quantitat restant, es realitzarà un cop es presentin els justificants per
l’import del segon pagament. Aquest darrer pagament haurà de justificar-se en el termini
dels tres mesos següents des de la finalització del termini d’execució, que com a màxim
serà el 30 de setembre de 2012.
Igualment, i per tal de fer front als costos que es deriven de les diferents accions de
promoció que es detallen a l’annex I, es proposa fer un avançament del 50% de l’import
previst en el moment de la signatura del present conveni, és a dir la quantitat de set mil doscents cinquanta (7.250) € en el cas del Consorci de Turisme del Garraf, i la quantitat de
quinze mil dos-cents cinquanta (15.250) € en el cas del Consorci de Turisme del Baix
Llobregat. Aquest avançament de pagament haurà de justificar-se com a màxim el 31
d’octubre de 2011. Una vegada presentada la certificació justificativa del primer pagament,
es farà un segon pagament per un import del 50% restant. Aquest darrer pagament haurà
de justificar-se en el termini dels tres mesos següents des de la finalització del termini
d’execució, és a dir, fins el 31 de març de 2012.
Així mateix, abans de realitzar els pagaments, el Consorci de Turisme del Garraf i el
Consorci de Turisme del Baix Llobregat haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de
les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Quart.- Termini d’execució
L’aportació es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per l’execució de la
col·laboració contemplada en aquest conveni, la qual es durà a terme com a màxim en un
any a comptar des de la formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme.
No obstant, les accions de promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011.
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Cinquè.- Termini i forma de justificació
Els Consorcis de Turisme hauran de justificar la realització de l’activitat com a màxim en el
termini dels tres mesos següents des de la finalització del termini d’execució mitjançant la
presentació del compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que
contindrà:
a) La memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions establertes al
conveni, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat
utilitzant els formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona.
Sisè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament del contingut del present
conveni, es constitueix una comissió de seguiment, amb representació paritària i un màxim
de dos representants de cadascuna de les parts, la qual es reunirà com a mínim un cop en
el decurs de la vigència del conveni i sempre que alguna de les parts ho requereixi.
Setè.- Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva última signatura fins la data en què
finalitzi l’activitat, la qual es durà a terme com a màxim en un any a comptar des de la
formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme. No obstant, les accions de
promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011.
Vuitè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest conveni com després
de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació que els hi hagi
estat subministrada o que hagin adquirit durant el curs de la realització de les actuacions
que pel present document li corresponen, i no la revelaran a cap persona o societat, ni la
usaran de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest conveni.
Novè.- Protecció de dades
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les dades
personals a les quals tinguin accés durant la vigència d’aquest conveni.
Desè.- Causes de resolució
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:





Mutu acord de les parts
Incompliment d’alguna de les obligacions establertes en els pactes del conveni
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el conveni
Per les causes establertes en la legislació vigent
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La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un
mínim d’antelació de trenta dies.
Onzè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda i recull els objectius de les converses o els acords orals i escrits
que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Les parts de mutu acord podran modificar els pactes que estableix aquest conveni.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
conveni.
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació.
Tretzè.- Jurisdicció competent
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós
administratiu, de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur o
domicili.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per triplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.”
“ANNEX I CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL
CONSORCI DE TURISME DEL GARRAF I EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT, AMB L’OBJECTE D’ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER
DONAR IMPULS A LA PROMOCIÓ DE LA MARCA TURÍSTICA COSTA DE
BARCELONA
Costa de Barcelona

Acció
Tancament Any França Montpellier
Festival Jazz Donosti
Acció Saragossa
Esdeveniments comarcals
Cost total

45.000 €
ESDEVENIMENTS
Mercat
Data prevista
França
Abril, 14-17
Euskadi
Juliol 22-24
Aragó
Estiu

Organitzador
ACT
ACT
DB
DB

CB

5.000 €
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FAM TRIPS
Data prevista
Març, Juny, Setembre,
Desembre
Abril/ Maig

Acció

Mercat

FT diversos

Barcelona

Càmping tour
CB Maresme

Espanya
Multimercat

Acció
CB
Catalunya Central
Natura
Cost total

Mercat
Multimercat
Multimercat
Multimercat

Mercat
Espanya
França
Holanda
Rússia
Espanya
Euskadi
Catalunya
Internacional
Barcelona

EIBTM

Internacional

Fires locals
Cost total

Local

Acció
PT BMM
Cost total
Acció
Workshop marques turístiques
Altres Workshops

DB
DB
DB
Organitzador
DB
DB
DB

FIRES
Data prevista
Gener 19-23
Febrer 11-13
Març 16-19
Abril 7-10
Maig 6-8
Novembre 4-6
Novembre 7-10
Novembre 29-30,
Desembre 1

Organitzador
ACT
ACT
ACT
ACT
DB
ACT
DB
ACT

Acció
Guia Professional
Fulleteria marca
Punt info mòbil
Promoció productes
Rutes guiades / busos
2.0 i xarxes
Cost total

CB

CB

ACT
5.000 €

Mercat
Local

PRESENTACIONS
Data prevista
Pendent

Organitzador
DB

CB
0€

PRESS TRIPS
Data prevista

Mercat
Catalunya

Organitzador
DB

CB
1.000 €

WORKSHOPS
Data prevista
Pendent

Mercat
Catalunya

Organitzador
DB

Cost total
Acció
Premsa
Premis i concursos
Cost total

CB

5.000 €

Acció
FITUR
Mahana Toulouse
Fiets
MITT Moscou
SITC
Expovacaciones Bilbao
Agrotur
WTM Londres
T&W o Muntanya Vic

Acció
Presentacions
Cost total

FAM TRIPS
Data prevista

Organitzador

CB

3.000 €
PREMSA
Data prevista

Mercat
Francès
Catalunya

Organitzador
DB

CB

4.500 €
Mercat
Internacional
Catalunya
Local

Local

ALTRES
Data prevista
Pendent
Pendent
Pendent

Organitzador
DB
DB
DB

Pendent

Consorci

CB

21.500 €
Totals
45.000 €
Accions de promoció del conveni de marca incloses
en conveni ”
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Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de global de cent quinze mil (115.000) €,
que es distribuiran de la manera següent:
−

Per a accions de promoció, la quantitat de quaranta-cinc mil (45.000) € que aniran
a càrrec de l’aplicació pressupostària G/C1A02/432A0/46700, del pressupost de
2011.

−

Per tècnics de marca, la quantitat global de setanta mil (70.000) € amb càrrec a
l’aplicació G/C1A01/432A1/46700 del pressupost de 2011.

Quart.- Notificar la present resolució al Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci
de Turisme del Baix Llobregat.
64.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el Consorci de Turisme
del Vallès Oriental, i el Consell Comarcal d’Osona, amb l’objecte d’establir el
marc de col·laboració per donar impuls a la marca turística.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat de Turisme, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en tant que
factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació i
pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis en
el mercat intern i extern.
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71
el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la
legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials:
“...
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb

tots els ens locals afectats.
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en

qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció derivades

de l’àmbit privat del sector turístic...”
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals, l’objecte dels quals
és contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori
corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals. La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.
El Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, són entitats amb personalitat jurídica pròpia, que tenen com a objectiu
essencial el creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament del sector
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turístic comarcal i el conjunt de finalitats que pot dur a terme apareixen recollides en
els seus estatuts, així com els instruments i atribucions de què pot fer ús per garantir el
compliment de les mateixes. En el cas del Consell Comarcal d’Osona, la gestió de la
promoció del turisme a la comarca, està gestionada per Osona Turisme, organització
especial sense personalitat jurídica pròpia constituïda per l’esmentat Consell.
De la confluència entre la dinamització turística i la promoció econòmica, en el context
socioeconòmic de crisi, va sorgir la voluntat de crear per a l’àmbit de turisme, un fons
econòmic per reforçar les estructures de gestió tècnica dels principals espais turístics
de la província de Barcelona, de cara a preparar una oferta turística de qualitat, més
diversificada i més coordinada per tal d’oferir unes propostes turístiques més atractives
i competitives. Aquesta voluntat es va materialitzar en la formalització durant l’any
2010 d’uns convenis amb diferents consorcis de la província.
Conscients de la importància que suposa coordinar les accions que cal fer per
promocionar les marques turístiques i els recursos turístics provincials, i del paper que
desenvolupen els consorcis de promoció turística, es va convenir en aquests acords
en la necessitat de reforçar la creació de producte turístic en l’àmbit territorial de les
marques turístiques de Catalunya a la província de Barcelona (Catalunya Central,
Costa de Barcelona, Costa de Barcelona Maresme i part de la marca Pirineus)
mitjançant el suport temporal de tècnics en turisme que treballessin en la creació de
producte turístic.
Tenint en compte l’article 71 a) de l’esmentada Llei 13/2001 de Turisme de Catalunya
de 21 de juny, les marques turístiques de Catalunya incloses en la demarcació de la
província han de tenir-se en compte a l’hora d’establir accions de promoció.
Vista l’experiència i el resultat dels treballs realitzats en l’àmbit territorial de les
marques turístiques per a la creació de producte turístic es considera necessari
aprofundir en les accions de millora de producte turístic tot i incorporant com a objectiu
desenvolupar accions de promoció de les marques i els productes i recursos turístics
que contenen.
Atès la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 108 i següents que
regulen els convenis de col·laboració. Atès el decret 189/1985, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, de la Refosa 1/2010, sobre delegació
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i
publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut per un import global de cent tretze mil
noranta-quatre euros amb setanta-vuit cèntims (113.094,78) € destinat a finançar les
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despeses derivades del conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consorci de
Turisme del Vallès Occidental (NIF XXXXXXXXX), el Consorci de Turisme del Vallès
Oriental (NIF XXXXXXXXX), el Consell Comarcal d’Osona (NIF XXXXXXXXXX), i la
Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, per establir el marc de
col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística.
La quantitat global es distribuirà de la següent manera:
−

El Consorci de Turisme del Vallès Occidental rebrà fins a un import màxim de
quaranta-vuit mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims (48.047,39) €.
D’aquest import global, trenta-dos mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims
(32.047,39) € com a suport a la contractació, al cost salarial i de seguretat social
del tècnic de turisme, i l’import de tres mil (3.000) €, a les despeses que puguin
generar-se per les activitats realitzades per la persona contractada en l’exercici de
les seves funcions (dietes i desplaçaments); la resta de l’import, tretze mil
(13.000)€ per fer front a les despeses generades en l’execució del Pla d’Accions
de Promoció de la marca durant el 2011.

−

El Consorci de Turisme del Vallès Oriental rebrà fins a un import màxim de
quaranta-nou mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims (49.047,39) €.
D’aquest import global, trenta-dos mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims
(32.047,39) € com a suport a la contractació, al cost salarial i de seguretat social
del tècnic de turisme, i l’import de tres mil (3.000) €, a les despeses que puguin
generar-se per les activitats realitzades per la persona contractada en l’exercici de
les seves funcions (dietes i desplaçaments); la resta de l’import, catorze mil
(14.000) € per fer front a les despeses generades en l’execució del Pla d’Accions
de Promoció de la marca durant el 2011.

−

El Consell Comarcal d’Osona, a través de l’organització especial Osona Turisme,
rebrà fins a un import màxim de setze mil (16.000) € per fer front a les despeses
generades en l’execució del Pla d’Accions de Promoció de la marca durant el
2011.

Segon.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la col·laboració, el text literal de la
qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL, EL CONSORCI DE TURISME
DEL VALLÈS ORIENTAL, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA, AMB L’OBJECTE
D’ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER DONAR IMPULS A LA PROMOCIÓ
DE LA MARCA TURÍSTICA
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de
Turisme, Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2010, sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010; assistit per la secretària
delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de 31.03.2010).
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De l’altra, el CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL, representat per
..................., .................., assistit pel secretari Sr......................
De l’altra, el CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS ORIENTAL, representat per
..................., .................., assistit pel secretari Sr......................
De l’altra, el CONSELL COMARCAL D’OSONA, representat per ..................., ..................,
assistit pel secretari Sr......................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en tant que
factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació i
pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis
en el mercat intern i extern.
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71
el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la
legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials:
“...
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb
tots els ens locals afectats.
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en
qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció
derivades de l’àmbit privat del sector turístic...”
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals, l’objecte dels quals
és contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori
corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals. La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.

II.

El Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el Consorci de Turisme del Vallès
Oriental, són entitats amb personalitat jurídica pròpia, que tenen com a objectiu
essencial el creixement econòmic del territori mitjançant el desenvolupament del
sector turístic comarcal i el conjunt de finalitats que pot dur a terme apareixen
recollides en els seus estatuts, així com els instruments i atribucions de què pot fer ús
per garantir el compliment de les mateixes. En el cas del Consell Comarcal d’Osona,
la gestió de la promoció del turisme a la comarca, està gestionada per Osona
Turisme, organització especial sense personalitat jurídica pròpia constituïda per
l’esmentat Consell.

III.

De la confluència entre la dinamització turística i la promoció econòmica, en el context
socioeconòmic de crisi, va sorgir la voluntat de crear per a l’àmbit de turisme, un fons
econòmic per reforçar les estructures de gestió tècnica dels principals espais turístics
de la província de Barcelona, de cara a preparar una oferta turística de qualitat, més
diversificada i més coordinada per tal d’oferir unes propostes turístiques més
atractives i competitives. Aquesta voluntat es va materialitzar en la formalització
durant l’any 2010 d’uns convenis amb diferents consorcis de la província.
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Conscients de la importància que suposa coordinar les accions que cal fer per
promocionar les marques turístiques i els recursos turístics provincials, i del paper que
desenvolupen els consorcis de promoció turística, es va convenir en aquests acords
en la necessitat de reforçar la creació de producte turístic en l’àmbit territorial de les
marques turístiques de Catalunya a la província de Barcelona (Catalunya Central,
Costa de Barcelona, Costa de Barcelona Maresme i part de la marca Pirineus)
mitjançant el suport temporal de tècnics en turisme que treballessin en la creació de
producte turístic.
Tenint en compte l’article 71 a) de l’esmentada Llei 13/2001 de Turisme de Catalunya
de 21 de juny, les marques turístiques de Catalunya incloses en la demarcació de la
província han de tenir-se en compte a l’hora d’establir accions de promoció.
Vista l’experiència i el resultat dels treballs realitzats en l’àmbit territorial de les
marques turístiques per a la creació de producte turístic es considera necessari
aprofundir en les accions de millora de producte turístic tot i incorporant com a
objectiu desenvolupar accions de promoció de les marques i els productes i recursos
turístics que contenen.
IV.

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

Per tant, en funció de l’exposat, les entitats signants, reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és establir una relació de col·laboració entre el Consorci de
Turisme del Vallès Occidental, el Consorci de Turisme del Vallès Oriental, el Consell
Comarcal d’Osona, a través de l’organització especial Osona Turisme, i la Diputació de
Barcelona, a través de la Delegació de Turisme per donar impuls a la promoció de la marca
turística, reforçant la seva estructura de gestió tècnica i realitzant accions de promoció.
Segon.- Obligacions de les parts
a) Per part de la Diputació de Barcelona:
1. Donar suport econòmic per a la contractació de dos tècnics de turisme durant un
període d’un any, un per donar suport al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, i
un per donar suport al Consorci de Turisme del Vallès Oriental, destinats a la creació
de producte turístic en el territori en què es concreta la marca turística.
• L’aportació màxima per a aquest concepte serà de trenta-dos mil quaranta-set
euros amb trenta-nou cèntims (32.047,39) € per a cada un dels tècnics (un pel
Consorci de Turisme del Vallès Occidental i un pel Consorci de Turisme del Vallès
Oriental), aquesta quantitat es destinarà al pagament del cost salarial i de
seguretat social de la persona contractada, i la quantitat de tres mil (3.000) € per a
cada consorci, per coadjuvar en el finançament de les despeses generades en
cada un dels Consorcis per les activitats realitzades per la persona contractada en
l’exercici de les seves funcions (dietes i desplaçaments).
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• La Delegació de Turisme realitzarà el seguiment del procés de selecció i
contractació dels tècnics de turisme, que realitzaran el Consorci de Turisme del
Vallès Occidental i el Consorci de Turisme del Vallès Oriental.
• Conjuntament amb els consorcis de turisme, realitzar el seguiment dels treballs
realitzats pels tècnics de turisme.
2. Donar suport a les accions de promoció de la marca turística que realitzaran els
consorcis i el Consell Comarcal d’Osona en representació de tot l’àmbit territorial de la
marca a través d’una aportació econòmica i la coordinació de les accions.
• L’aportació màxima per a aquest concepte serà de quaranta-tres mil (43.000 ) €
distribuïdes per consorcis:
• Consorci de Turisme del Vallès Occidental , la quantitat de tretze mil (13.000) €
• Consorci de Turisme del Vallès Oriental, la quantitat de catorze mil (14.000) €.
• Consell Comarcal d’Osona, la quantitat de setze mil (16.000) €.
• Confeccionar, conjuntament amb els consorcis de turisme i el Consell Comarcal, el
Pla d’Accions de Promoció de la Marca 2011 que consta com a annex 1 al present
conveni, i realitzar el seguiment de la seva execució i justificació.
b) Per part de cadascun dels consorcis de turisme:
1. En referència a la contractació dels tècnics de turisme:
• Realitzar la convocatòria i el procés de selecció, si s’escau, i la contractació per un
període d’un any d’un/a tècnic/a de turisme (o dels tècnics de turisme) destinat/da
a treballar en la creació de producte turístic, amb el suport econòmic de la
Diputació de Barcelona.
• Realitzar, en coordinació amb la Diputació de Barcelona, el seguiment dels treballs
realitzats pel/per la tècnic/a de turisme.
• Fer-se càrrec del pagament de les nòmines i de les quotes de la seguretat social
del/de la tècnic/a contractat/da.
• Assignar al/a la tècnic/a de turisme la realització de les actuacions següents:
1. Confecció, creació i gestió de productes turístics
2. Suport a la dinamització de l’empresariat turístic vinculat als nous productes
creats.
3. Coordinació de les accions de promoció de la marca turística incloses en el
present conveni.

.
• Lliurar a la Diputació de Barcelona el pla de treball que integrarà la descripció de
les actuacions de la persona contractada, en coherència amb els objectius del
Consorci, tenint en compte:
1.
2.
3.
4.

El grau de treball del Consorci realitzat en l’àmbit de creació de producte.
El teixit empresarial actual del territori en el qual es crearan els productes.
Els productes turístics existents.
L’espai disponible per habilitar una àrea de treball per la persona que
s’incorpora.
5. L’existència d’un responsable o coordinador que es responsabilitzi de gestionar
les tasques a realitzar per la persona que s’incorpora.
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2. En referència a les accions de promoció de la marca turística que afecten als
consorcis i al Consell Comarcal d’Osona:
• Confeccionar, conjuntament amb la Delegació de Turisme, el Pla d’Accions de
Promoció de la marca durant el 2011 que consta com a annex 1 al present
conveni.
• Executar el Pla d’Accions de Promoció de la Marca i/o facilitar la seva execució a
través de les diferents entitats de promoció turística que tenen com a referència la
marca turística.
• Fer-se càrrec del pagament de les despeses derivades de l’execució del Pla
d’Accions de Promoció de la marca durant el 2011.
Tercer.- Assignació de recursos
La Diputació de Barcelona es compromet a realitzar una aportació econòmica màxima de
cent tretze mil noranta-quatre euros amb setanta-vuit cèntims (113.094,78) € amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries G/C1A02/432A0/46700 en la quantitat de vint-i-set mil
(27.000) €, G/C1A02/432A0/46500 en la quantitat de setze mil (16.000) €, i
G/C1A01/432A1/46700 en la quantitat de setanta mil noranta-quatre euros amb setanta-vuit
cèntims (70.094,78) € que es distribuiran de la següent manera:
1. El Consorci de Turisme del Vallès Occidental rebrà fins a un import màxim de
quaranta-vuit mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims (48.047,39) €. D’aquest
import global, trenta-dos mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims (32.047,39) €
com a suport a la contractació, al cost salarial i de seguretat social del tècnic de turisme, i
l’import de tres mil (3.000) €, a les despeses que puguin generar-se per les activitats
realitzades per la persona contractada en l’exercici de les seves funcions (dietes i
desplaçaments); la resta de l’import, tretze mil (13.000) € per fer front a les despeses
generades en l’execució del Pla d’Accions de Promoció de la marca durant el 2011.
2. El Consorci de Turisme del Vallès Oriental rebrà fins a un import màxim de quaranta-nou
mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims (49.047,39) €. D’aquest import global,
trenta-dos mil quaranta-set euros amb trenta-nou cèntims (32.047,39) € com a suport a
la contractació, al cost salarial i de seguretat social del tècnic de turisme, i l’import de tres
mil (3.000) €, a les despeses que puguin generar-se per les activitats realitzades per la
persona contractada en l’exercici de les seves funcions (dietes i desplaçaments); la resta
de l’import, catorze mil (14.000) € per fer front a les despeses generades en l’execució
del Pla d’Accions de Promoció de la marca durant el 2011.
3. El Consell Comarcal d’Osona, a través de l’organització especial Osona Turisme, rebrà
fins a un import màxim de setze mil (16.000) € per fer front a les despeses generades en
l’execució del Pla d’Accions de Promoció de la marca durant el 2011.
Als efectes que el Consorci de Turisme del Vallès Occidental i el Consorci de Turisme del
Vallès Oriental puguin fer front a una part dels costos que es deriven de la contractació del
tècnic de turisme, la Diputació de Barcelona realitzarà immediatament desprès de la
signatura del present conveni i per al tècnic contractat, un primer pagament d’onze mil
sis-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-sis cèntims (11.682,46) €, per a cada un dels
consorcis, corresponent a un terç de la quantitat total per aquest concepte, que haurà de
justificar-se com a màxim el 31 de desembre de 2011. Una vegada justificat el primer
pagament es realitzarà un segon pagament per un import d’un terç de la quantitat global per
aquest concepte, és a dir, per un import d’onze mil sis-cents vuitanta-dos euros amb
quaranta-sis cèntims (11.682,46) €, que haurà de justificar-se com a màxim el 30 d’abril de
2012. El tercer pagament per la quantitat restant, es realitzarà un cop es presentin els
justificants per l’import del segon pagament. Aquest darrer pagament haurà de justificar-se
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en el termini dels tres mesos següents des de la finalització del termini d’execució, que com
a màxim serà el 30 de setembre de 2012.
Igualment, i per tal de fer front als costos que es deriven de les diferents accions de
promoció que es detallen a l’annex I, es proposa fer un avançament del 50% de l’import
previst en el moment de la signatura del present conveni, és a dir la quantitat de sis mil
cinc-cents (6.500) € en el cas del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, la quantitat de
set mil (7.000) € en el cas del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, i la quantitat de vuit
mil (8.000) € en el cas del Consell Comarcal d’Osona. Aquest avançament de pagament
haurà de justificar-se com a màxim el 31 d’octubre de 2011. Una vegada presentada la
certificació justificativa del primer pagament, es farà un segon pagament per un import del
50% restant. Aquest darrer pagament haurà de justificar-se en el termini dels tres mesos
següents des de la finalització del termini d’execució, és a dir, fins el 31 de març de 2012.
Així mateix, abans de realitzar els pagaments, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
el Consorci de Turisme del Vallès Oriental i el Consell Comarcal d’Osona hauran d’acreditar
fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.
Quart.- Termini d’execució
L’aportació es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per l’execució de la
col·laboració contemplada en aquest conveni, la qual es durà a terme com a màxim en un
any a comptar des de la formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme.
No obstant, les accions de promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011.
Cinquè.- Termini i forma de justificació
Els Consorcis de Turisme i el Consell Comarcal d’Osona, hauran de justificar la realització
de l’activitat com a màxim en el termini dels tres mesos següents des de la finalització del
termini d’execució. La justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu
amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
a) La memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions establertes al
conveni, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat
utilitzant els formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona.
S’hauran de presentar justificacions independent en funció de l’activitat, així es presentarà
una justificació per les despeses associades al tècnic de turisme, i una altra pels costos de
les accions de promoció.
Sisè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament del contingut del present
conveni, es constitueix una comissió de seguiment, amb representació paritària i un màxim
de dos representants de cadascuna de les parts, la qual es reunirà com a mínim un cop en
el decurs de la vigència del conveni i sempre que alguna de les parts ho requereixi.
Setè.- Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva última signatura fins la data en què
finalitzi l’activitat, la qual es durà a terme com a màxim en un any a comptar des de la
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formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme. No obstant, les accions de
promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011.
Vuitè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest conveni com després
de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació que els hi hagi
estat subministrada o que hagin adquirit durant el curs de la realització de les actuacions
que pel present document li corresponen, i no la revelaran a cap persona o societat, ni la
usaran de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest conveni.
Novè.- Protecció de dades
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les dades
personals a les quals tinguin accés durant la vigència d’aquest conveni.
Desè.- Causes de resolució
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:





Mutu acord de les parts
Incompliment d’alguna de les obligacions establertes en els pactes del conveni
Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el conveni
Per les causes establertes en la legislació vigent

La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un
mínim d’antelació de trenta dies.
Onzè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda i recull els objectius de les converses o els acords orals i escrits
que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Les parts de mutu acord podran modificar els pactes que estableix aquest conveni.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
conveni.
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació.
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Tretzè.- Jurisdicció competent
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós
administratiu, de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur o
domicili.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
quadruplicat en el lloc i data que s’assenyalen. ”

“ANNEX I CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL
CONSORCI DE TURISME DEL VALLÈS OCCIDENTAL, EL CONSORCI DE TURISME
DEL VALLÈS ORIENTAL, EL CONSELL COMARCAL D’OSONA, AMB L’OBJECTE
D’ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER DONAR IMPULS A LA PROMOCIÓ
DE LA MARCA TURÍSTICA
Import

43.000 €

Acció
Tancament Any França Montpellier
Festival Jazz Donosti
Acció Saragossa
Esdeveniments comarcals
Cost total

ESDEVENIMENTS
Mercat
Data prevista
França
Abril, 14-17
Euskadi
Juliol 22-24
Aragó
Estiu

Acció
FT diversos
Càmping tour
CB Maresme
CB
Catalunya Central
Natura
Cost total

Mercat
Barcelona
Espanya
Multimercat
Multimercat
Multimercat
Multimercat

Acció
FITUR
Mahana Toulouse
Fiets
MITT Moscou
SITC
Expovacaciones Bilbao
Agrotur
WTM Londres
T&W o Muntanya Vic
EIBTM
Fires locals
Cost total

Mercat
Espanya
França
Holanda
Rússia
Espanya
Euskadi
Catalunya
Internacional
Barcelona
Internacional
Local

Organitzador
ACT
ACT
DB
DB

Marca

5.000 €
FAM TRIPS
Data prevista
Març, Juny, Setembre, Desembre
Abril/ Maig

Organitzador
DB
DB
DB
DB
DB
DB

Marca

5.000 €
FIRES
Data prevista
Gener 19-23
Febrer 11-13
Març 16-19
Abril 7-10
Maig 6-8
Novembre 4-6
Novembre 7-10
Novembre 29-30, Desembre 1

Organitzador
ACT
ACT
ACT
ACT
DB
ACT
DB
ACT

Marca

ACT
8.000 €
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Acció
Presentacions
Cost total
Acció
PT BMM
Cost total

Acció
Guia Professional
Fulleteria marca
Punt info mòbil
Promoció productes
Rutes guiades / busos
2.0 i xarxes
Cost total

Organitzador
DB

Marca
0€

Mercat
Catalunya

Acció
Workshop marques turístiques
Altres Workshops
Cost total
Acció
Premsa
Premis i concursos
Cost total

PRESENTACIONS
Data prevista
Pendent

Mercat
Local

PRESS TRIPS
Data prevista

Organitzador
DB

Marca
1.000 €

WORKSHOPS
Mercat
Data prevista
Catalunya
Pendent

Organitzador
DB

Marca

3.000 €
Mercat
Francès
Catalunya

PREMSA
Data prevista

Organitzador
DB

Marca

5.000 €
ALTRES
Mercat
Data prevista
Internacional Pendent
Catalunya
Pendent
Local
Pendent

Local

Pendent

Organitzador
DB
DB
DB

Marca

Consorci
Totals

16.000 €
43.000 €

Accions de promoció del conveni de marca incloses en
conveni”

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de global de cent tretze mil noranta-quatre
euros i setanta-vuit cèntims (113.094,78) €, que es distribuiran de la manera següent:
−

Per a accions de promoció, la quantitat de quaranta-tres mil (43.000) €, dels quals
vint-i-set mil (27.000) € aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/C1A02/432A0/46700, i la quantitat de setze mil (16.000) € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/C1A02/432A0/46500, del pressupost de 2011.

−

Per tècnics de marca, la quantitat global de setanta mil noranta-quatre euros amb
setanta-vuit cèntims (70.094,78) € amb càrrec a l’aplicació G/C1A01/432A1/46700
del pressupost de 2011.

Quart.- Notificar la present resolució al Consorci de Turisme del Vallès Occidental,
Consorci de Turisme del Vallès Oriental i al Consell Comarcal d’Osona.
65.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, amb l’objecte
d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca
turística Costa de Barcelona Maresme.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Diputat Delegat de Turisme, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:

193/202

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist que la Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en
tant que factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en
polítiques de dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la
diversificació i pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta
dels municipis en el mercat intern i extern.
Atès que la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, estableix en el seu
article 71 el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes
per la legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials:
“...
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb
tots els ens locals afectats.
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en
qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció
derivades de l’àmbit privat del sector turístic...”
Vist que el desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha
instrumentat per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals, l’objecte
dels quals és contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del
territori corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals. La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.
Atès que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme és una entitat amb
personalitat jurídica pròpia, que té com a objectiu essencial el creixement econòmic del
territori mitjançant el desenvolupament del sector turístic comarcal i el conjunt de
finalitats que pot dur a terme apareixen recollides en els seus estatuts, així com els
instruments i atribucions de què pot fer ús per garantir el compliment de les mateixes.
Atès que de la confluència entre la dinamització turística i la promoció econòmica, en
el context socioeconòmic de crisi, va sorgir la voluntat de crear per a l’àmbit de
turisme, un fons econòmic per reforçar les estructures de gestió tècnica dels principals
espais turístics de la província de Barcelona, de cara a preparar una oferta turística de
qualitat, més diversificada i més coordinada per tal d’oferir unes propostes turístiques
més atractives i competitives. Aquesta voluntat es va materialitzar en la formalització
durant l’any 2010 d’uns convenis amb diferents consorcis de la província.
Conscients de la importància que suposa coordinar les accions que cal fer per
promocionar les marques turístiques i els recursos turístics provincials, i del paper que
desenvolupen els consorcis de promoció turística, es va convenir en aquests acords
en la necessitat de reforçar la creació de producte turístic en l’àmbit territorial de les
marques turístiques de Catalunya a la província de Barcelona (Catalunya Central,
Costa de Barcelona, Mar, Modernisme i Penedès, Costa de Barcelona Maresme i part
de la marca Pirineus) mitjançant el suport temporal de tècnics en turisme que
treballessin en la creació de producte turístic.
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Tenint en compte l’article 71 a) de l’esmentada Llei 13/2001 de Turisme de Catalunya
de 21 de juny, les marques turístiques de Catalunya incloses en la demarcació de la
província han de tenir-se en compte a l’hora d’establir accions de promoció.
Vista l’experiència i el resultat dels treballs realitzats en l’àmbit territorial de les
marques turístiques per a la creació de producte turístics es considera necessari
aprofundir en les accions de millora de producte turístic tot i incorporant com a objectiu
desenvolupar accions de promoció de les marques i els productes i recursos turístics
que contenen.
Atès la llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb els articles 108 i següents que
regulen els convenis de col·laboració. Atès el decret 189/1985, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, de la Refosa 1/2010, sobre delegació
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i
publicada al BOPB núm. 149, del 23 de juny de 2010.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament d’un ajut al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme, amb NIF XXXXXXXXX per un import total de cent mil vuitanta-cinc euros
amb vint-i-sis cèntims (100.085,26) €, destinada a finançar les despeses derivades del
conveni de col·laboració a formalitzar entre el Consorci i la Diputació de Barcelona, a
través de la Delegació de Turisme, per establir el marc de col·laboració per donar
impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona-Maresme .
Segon.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la col·laboració, el text literal de la
qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME, AMB L’OBJECTE
D’ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER DONAR IMPULS A LA PROMOCIÓ
DE LA MARCA TURÍSTICA COSTA DE BARCELONA MARESME.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel diputat delegat de
Turisme, Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2010, sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, publicada al BOPB núm. 149, de data 23 de juny de 2010; assistit per la secretària
delegada Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010 (BOPB núm. 77, de 31.03.2010).
De l’altra, el CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME, representat
per ..................., .................., assistit pel secretari Sr......................
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

La Diputació de Barcelona a través de la Delegació de Turisme treballa, en tant que
factor afavoridor del desenvolupament econòmic i social dels pobles, en polítiques de
dinamització i promoció turística del territori, apostant per la qualitat i la diversificació i
pel desenvolupament d’eines de promoció turística que situïn l’oferta dels municipis
en el mercat intern i extern.
La Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, estableix en el seu article 71
el règim de les competències provincials, sense perjudici de les establertes per la
legislació de règim local, establint que correspon a les diputacions provincials:
“...
a) La promoció de les marques turístiques del seu àmbit territorial
b) La promoció dels recursos turístics del seu àmbit territorial, en coordinació amb
tots els ens locals afectats.
c) L’assessorament i el suport tècnic als ens locals en el seu àmbit territorial en
qualsevol aspecte que millori la seva competitivitat turística
d) L’articulació, la coordinació i el foment de les estratègies de promoció
derivades de l’àmbit privat del sector turístic...”
El desenvolupament territorial turístic de la província de Barcelona s’ha instrumentat
per mitjà dels consorcis de promoció turística, ens instrumentals, l’objecte dels quals
és contribuir al creixement econòmic i al desenvolupament turístic del territori
corresponent d’una forma sostenible amb els recursos naturals i els valors
socioculturals. La Diputació de Barcelona participa en un total de quinze consorcis,
aportant assessorament tècnic i suport econòmic.

II.

El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme és una entitat amb personalitat
jurídica pròpia, que té com a objectiu essencial el creixement econòmic del territori
mitjançant el desenvolupament del sector turístic comarcal i el conjunt de finalitats
que pot dur a terme apareixen recollides en els seus estatuts, així com els
instruments i atribucions de què pot fer ús per garantir el compliment de les mateixes.

III.

De la confluència entre la dinamització turística i la promoció econòmica, en el context
socioeconòmic de crisi, va sorgir la voluntat de crear per a l’àmbit de turisme, un fons
econòmic per reforçar les estructures de gestió tècnica dels principals espais turístics
de la província de Barcelona, de cara a preparar una oferta turística de qualitat, més
diversificada i més coordinada per tal d’oferir unes propostes turístiques més
atractives i competitives. Aquesta voluntat es va materialitzar en la formalització
durant l’any 2010 d’uns convenis amb diferents consorcis de la província.
Conscients de la importància que suposa coordinar les accions que cal fer per
promocionar les marques turístiques i els recursos turístics provincials, i del paper que
desenvolupen els consorcis de promoció turística, es va convenir en aquests acords
en la necessitat de reforçar la creació de producte turístic en l’àmbit territorial de les
marques turístiques de Catalunya a la província de Barcelona (Catalunya Central,
costa de Garraf, Costa de Barcelona Maresme i part de la marca Pirineus) mitjançant
el suport temporal de tècnics en turisme que treballessin en la creació de producte
turístic.
Tenint en compte l’article 71 a) de l’esmentada Llei 13/2001 de Turisme de Catalunya
de 21 de juny, les marques turístiques de Catalunya incloses en la demarcació de la
província han de tenir-se en compte a l’hora d’establir accions de promoció.
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Vista l’experiència i el resultat dels treballs realitzats en l’àmbit territorial de les
marques turístiques per a la creació de producte turístic es considera necessari
aprofundir en les accions de millora de producte turístic tot i incorporant com a
objectiu desenvolupar accions de promoció de les marques i els productes i recursos
turístics que contenen.
IV.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per resolució de Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data ..................

Per tant, en funció de l’exposat, les entitats signants, reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen aquest conveni que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte del present conveni és establir una relació de col·laboració entre el Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme i la Diputació de Barcelona, a través de la Delegació
de Turisme per donar impuls a la promoció de la Marca turística Costa de Barcelona
Maresme, reforçant la seva estructura de gestió tècnica i realitzant accions de promoció.
Segon.- Obligacions de les parts
a) Per part de la Diputació de Barcelona:
1. Donar suport econòmic per a la contractació d’un tècnic de turisme durant un període
d’un any, destinat a la creació de producte turístic en el territori en què es concreta la
Marca turística Costa de Barcelona Maresme.
• L’aportació màxima per a aquest concepte serà de trenta-sis mil vuitanta-cinc
euros amb vint-i-sis cèntims (36.085,26) € pel tècnic de turisme, de la qual es
destinarà al pagament del cost salarial i de seguretat social de la persona
contractada, una quantia que tindrà un import de trenta-quatre mil cinc-cents
vuitanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (34.585,26) €, i la quantitat de mil
cinc-cents (1.500) € per coadjuvar en el finançament de les despeses generades
en el Consorci per les activitats realitzades per la persona contractada en l’exercici
de les seves funcions (dietes i desplaçaments).
• La Delegació de Turisme realitzarà el seguiment del procés de selecció i
contractació dels tècnics de turisme, que realitzarà el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme.
• Conjuntament amb el consorci de turisme, realitzar el seguiment dels treballs
realitzats pels tècnics de turisme.
2. Donar suport a les accions de promoció de la marca turística Costa de Barcelona
Maresme, a través d’una aportació econòmica i la coordinació de les accions.
• L’aportació màxima per a aquest concepte serà de seixanta-quatre mil (64.000) €.
• Confeccionar, conjuntament amb el consorci de turisme, el Pla d’Accions de
Promoció de la Marca 2011 que consta com a annex 1 al present conveni, i
realitzar el seguiment de la seva execució i justificació.
b) Per part del Consorci de Turisme:
1. En referència a la contractació del tècnic de turisme:
• Realitzar la convocatòria i el procés de selecció, si s’escau, i la contractació per
un període d’un any d’un/a tècnic/a de turisme destinat/da a treballar en la creació
de producte turístic, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
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• Realitzar, en coordinació amb la Diputació de Barcelona, el seguiment dels treballs
realitzats pel/per la tècnic/a de turisme.
• Fer-se càrrec del pagament de les nòmines i de les quotes de la seguretat social
del/de la tècnic/a contractat/da.
• Assignar al/a la tècnic/a de turisme la realització de les actuacions següents:
1. Confecció, creació i gestió de productes turístics
2. Suport a la dinamització de l’empresariat turístic vinculat als nous productes
creats.
3. Coordinació de les accions de promoció de la marca turística incloses en el
present conveni.
• Lliurar a la Diputació de Barcelona el pla de treball que integrarà la descripció de
les actuacions de la persona contractada, en coherència amb els objectius del
Consorci, tenint en compte:
1. El grau de treball del Consorci realitzat en l’àmbit de creació de producte.
2. El teixit empresarial actual del territori en el qual es crearan els productes.
3. Els productes turístics existents.
4. L’espai disponible per habilitar una àrea de treball per la persona que
s’incorpora.
5. L’existència d’un responsable o coordinador que es responsabilitzi de gestionar
les tasques a realitzar per la persona que s’incorpora.
2. En referència a les accions de promoció de la marca turística:
• Confeccionar, conjuntament amb la Delegació de Turisme, el Pla d’Accions de
Promoció de la Marca Costa de Barcelona Maresme 2011 que consta com a
annex 1 al present conveni.
• Executar el Pla d’Accions de Promoció de la Marca i/o facilitar la seva execució a
través de les diferents entitats de promoció turística que tenen com a referència la
marca turística Costa de Barcelona Maresme.
• Fer-se càrrec del pagament de les despeses derivades de l’execució del Pla
d’Accions de Promoció de la Marca Costa de Barcelona Maresme 2011.
Tercer.- Assignació de recursos
La Diputació de Barcelona es compromet a realitzar una aportació econòmica màxima de
cent mil vuitanta-cinc euros amb vint-i-sis cèntims (100.085,26) €, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries G/C1A02/432A0/46700 en la quantitat de seixanta-quatre mil
(64.000) €, i G/C1A01/432A1/46700 en la quantitat de trenta-sis mil vuitanta-cinc euros amb
vint-i-sis cèntims (36.085,26) € que es distribuiran de la següent manera:
1. Assignació de recursos per atendre el pagament del tècnic de marca.
Fins a un import màxim de trenta-quatre mil cinc-cents vuitanta-cinc euros i vint-i-sis
cèntims (34.585,26) € com a suport a la contractació, al cost salarial i de seguretat social
del tècnic de turisme, i l’import de mil cinc-cents (1.500) €, a les despeses que puguin
generar-se per les activitats realitzades per la persona contractada en l’exercici de les
seves funcions (dietes i desplaçaments).
Als efectes que el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pugui fer front a
una part dels costos que es deriven de la contractació del tècnic de turisme, la Diputació
de Barcelona realitzarà immediatament desprès de la signatura del present conveni i per
al tècnic contractat, un primer pagament de dotze mil vint-i-vuit euros amb quaranta-dos
cèntims (12.028,42) €, corresponent a un terç de la quantitat total per aquest concepte,
que haurà de justificar-se com a màxim el 31 de desembre de 2011. Una vegada
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justificat el primer pagament es realitzarà un segon pagament, també per un import d’un
terç de la quantitat global per aquest concepte, és a dir, l’import de dotze mil vint-i-vuit
euros amb quaranta-dos cèntims (12.028,42) € que haurà de justificar-se com a màxim el
30 d’abril de 2012. El tercer pagament per la quantitat restant, es realitzarà un cop es
presentin els justificants per l’import del segon pagament. Aquest darrer pagament haurà
de justificar-se en el termini dels tres mesos següents des de la finalització del termini
d’execució, que com a màxim serà el 30 de setembre de 2012.
2. Assignació de recursos per atendre el pagament de les accions de promoció 2011.
Fins a un import de seixanta-quatre mil (64.000) € per fer front a les despeses generades
en l’execució del Pla d’Accions de Promoció de la Marca Costa de Barcelona Maresme
2011.
Per tal de fer front als costos que es deriven de les diferents accions de promoció que es
detallen a l’annex I, es proposa fer un avançament del 50% de l’import previst, és a dir la
quantitat de trenta-dos mil (32.000) € en el moment de la signatura del present conveni.
Aquest avançament de pagament haurà de justificar-se com a màxim el 31 d’octubre de
2011. Una vegada presentada la certificació justificativa del primer pagament, es farà un
segon pagament per un import del 50% restant. Aquest darrer pagament haurà de
justificar-se en el termini dels tres mesos següents des de la finalització del termini
d’execució, és a dir, fins el 31 de març de 2012.
Així mateix, abans de realitzar els pagaments, el Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
Quart.- Termini d’execució
L’aportació es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per l’execució de la
col·laboració contemplada en aquest conveni, la qual es durà a terme com a màxim en un
any a comptar des de la formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme.
No obstant, les accions de promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011.
Cinquè.- Termini i forma de justificació
Els Consorcis de Turisme hauran de justificar la realització de l’activitat com a màxim en el
termini dels tres mesos següents des de la finalització del termini d’execució mitjançant la
presentació del compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que
contindrà:
a) La memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions establertes al
conveni, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat utilitzant els formularis que li
proporcionarà la Diputació de Barcelona.
Sisè.- Comissió de seguiment
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell de desplegament del contingut del present
conveni, es constitueix una comissió de seguiment, amb representació paritària i un màxim
de dos representants de cadascuna de les parts, la qual es reunirà com a mínim un cop en
el decurs de la vigència del conveni i sempre que alguna de les parts ho requereixi.
Setè.- Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva última signatura fins la data en què
finalitzi l’activitat, la qual es durà a terme com màxim en un any a comptar des de la
formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme. No obstant, les accions de
promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011.
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Vuitè.- Confidencialitat
Les parts conservaran en tot moment, tant durant la vigència d’aquest conveni com després
de la seva finalització, el compromís de confidencialitat de tota la informació que els hi hagi
estat subministrada o que hagin adquirit durant el curs de la realització de les actuacions
que pel present document li corresponen, i no la revelaran a cap persona o societat, ni la
usaran de cap manera que no sigui la que correspongui a les finalitats d’aquest conveni.
Novè.- Protecció de dades
Les parts s’obliguen al compliment de tot allò que estableix la llei orgànica 15/1999, de 13
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial Decret
994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat de fitxers
automatitzats que continguin dades de caràcter personal, en relació amb les dades
personals a les quals tinguin accés durant la vigència d’aquest conveni.`
Desè.- Causes de resolució
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:
 Mutu acord de les parts
 Incompliment d’alguna de les obligacions establertes en els pactes del conveni
 Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les finalitats previstes en el conveni
 Per les causes establertes en la legislació vigent
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un
mínim d’antelació de trenta dies.
Onzè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda i recull els objectius de les converses o els acords orals i escrits
que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Les parts de mutu acord podran modificar els pactes que estableix aquest conveni.
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar aprovada i signada per ambdues
parts.
Dotzè.- Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
conveni.
D’acord amb el previst a l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació.
Tretzè.- Jurisdicció competent
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós
administratiu, de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur o
domicili.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.”
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“ANNEX I AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I EL CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DEL MARESME, AMB L’OBJECTE
D’ESTABLIR EL MARC DE COL·LABORACIÓ PER DONAR IMPULS A LA PROMOCIÓ
DE LA MARCA TURÍSTICA COSTA DE BARCELONA MARESME
Costa de Barcelona - Maresme

Acció
Tancament Any França Montpellier
Festival Jazz Donosti
Acció Saragossa
Esdeveniments comarcals
Cost total

64.000 €

Mercat
França
Euskadi
Aragó

ESDEVENIMENTS
Data prevista
Abril, 14-17
Juliol 22-24
Estiu

CBM

6.000 €
FAM TRIPS
Data prevista
Març, Juny, Setembre, Desembre
Abril/ Maig

Acció
FT diversos
Càmping tour
CB Maresme
CB MMP
Catalunya Central
Natura
Cost total

Mercat
Barcelona
Espanya
Multimercat
Multimercat
Multimercat
Multimercat

Acció
FITUR
Mahana Toulouse
Fiets
MITT Moscou
SITC
Expovacaciones Bilbao
Agrotur
WTM Londres
T&W o Muntanya Vic
EIBTM
Fires locals
Cost total

Mercat
Espanya
França
Holanda
Rússia
Espanya
Euskadi
Catalunya
Internacional
Barcelona
Internacional
Local

Acció
Presentacions

Organitzador
ACT
ACT
DB
DB

FIRES
Data prevista
Gener 19-23
Febrer 11-13

Organitzador CBM
DB
DB
DB
DB
DB
DB
6.000 €
Organitzador
ACT
ACT
ACT
ACT
DB
ACT
DB
ACT

Març 16-19
Abril 7-10
Maig 6-8
Novembre 4-6
Novembre 7-10
Novembre 29-30, Desembre 1

CBM

ACT
11.000 €

Mercat
Local

PRESENTACIONS
Data prevista
Pendent

Organitzador
DB

CBM

Cost total
Acció
PT BMM
Cost total
Acció
Workshop marques turístiques
Altres Workshops
Cost total
Acció
Premsa
Premis i concursos
Cost total

0€
Mercat
Catalunya

PRESS TRIPS
Data prevista

Organitzador
DB

CBM
1.000 €

WORKSHOPS
Mercat
Data prevista
Catalunya
Pendent

Organitzador
DB

CBM

3.000 €
Mercat
Francès
Catalunya

PREMSA
Data prevista

Organitzador
DB

CBM

7.000 €
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Acció
Guia Professional
Fulleteria marca
Punt info mòbil
Promoció productes
Rutes guiades / busos
2.0 i xarxes
Cost total

ALTRES
Mercat
Data prevista
Internacional
Pendent
Catalunya
Pendent
Local
Pendent

Local

Pendent

Organitzador
DB
DB
DB

CBM

Consorci
30.000 €
64.000 €

Accions de promoció del conveni de marca
incloses en conveni

Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de global màxima de cent mil vuitanta-cinc
euros amb vint-i-sis cèntims (100.085,26) €, que es faran amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:
−

Per a accions de promoció, la quantitat de màxima de seixanta-quatre mil
(64.000)€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/C1A02/432A0/46700, del
pressupost de 2011.

−

Per tècnic de marca, la quantitat màxima de trenta-sis mil vuitanta-cinc euros amb
vint-i-sis cèntims (36.085,26) € amb càrrec a l’aplicació G/C1A01/432A1/46700 del
pressupost de 2011.

Quart.- Notificar la present resolució al Consorci de Promoció Turística Costa de
Barcelona Maresme.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, la Sra. Conesa manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President en funcions aixeca la sessió, de
la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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