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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 
Data:     9 de juny de 2011 
Caràcter:    Ordinària 
Hora començament:    11.15 hores del matí 
Hora d’acabament:   11.25 hores del matí 
Lloc de la reunió:   Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT EN FUNCIONS 
 
Excm.   Sr.  Antoni Fogué Moya 
 
DIPUTATS EN FUNCIONS 
 
Im.   Sr.   Josep Mayoral Antigas 
Im.   Sr.   Màrius García Andrade 
Im.   Sr.   Mateu Chalmeta Torredemer 
Ima. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
Ima. Sra. Mercè Conesa Pagès 
Im.   Sr.   Rafael Roig Milà 
Ima. Sra. Anna Hernández Bonancia 
Im.   Sr.   Josep Monràs Galindo 
Ima. Sra. Dolores Gómez Fernández 
Ima. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
Im.   Sr.   José Manuel González Labrador 
Im.   Sr.   Joan Antoni Baron Espinar 
Im.   Sr.   Xavier Florensa Cantons 
Im.   Sr.   Arnau Funes Romero 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL  
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA  
 
Ima. Sra. Carme García Suárez 
Im.   Sr.   Teodoro Romero Hernández 
Im.   Sr.   Jordi Labòria Martorell 
Im.   Sr.   Manuel Bustos Garrido 
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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 26 de maig de 2011. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
2.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la interlocutòria que declara 
apartat i desistit el senyor A. P. U. del recurs contenciós administratiu núm. 230/2009 
que va interposar contra la desestimació de la seva petició de jubilació anticipada. 
 
3.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 397/2009, que desestima el recurs interposat 
pel senyor B. J. K. contra la resolució de la Diputació que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i perjudicis derivats 
de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-243-b, a causa de l’existència d’una taca 
de líquid lliscant a la calçada. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’aportació consignada nominativament a 
favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i del conveni de 
col·laboració que la regula.  
 
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada a l’associació catalana d’Enginyeria sense 
Fronteres per a l’avanprojecte “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia”, en 
resolució de la convocatòria d’abril de l’Espai de Concentració de la Diputació de 
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
6.- ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA VALLDOREIX.- Dictamen que 
proposa subvenir en un import de cinquanta-dos mil noranta-sis euros amb noranta-sis 
cèntims (52.096,96) € a l’EMD Valldoreix a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
7.- CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa subvenir en un import de  
noranta-quatre mil nou-cents cinquanta-sis euros amb vuitanta-set cèntims 
(94.956,87)€ a l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’objecte de subsidiar el préstec 
que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
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8.- OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta-un mil  
quatre-cents cinc euros amb noranta-set cèntims (31.405,97) € a l’Ajuntament 
d’Olèrdola a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011. 
 

Caixa de Crèdit 
 
9.- AJUNTAMENT D’EL BRULL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import quaranta-cinc mil (45.000) € per a finançar l’actuació local “Àrea 
aportació deixalles” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
10.- AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cinquanta-un mil sis-cents quaranta-vuit euros amb quinze 
cèntims (51.648,15) € per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic” al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats. 
 
11.- AJUNTAMENT DE GISCLARENY.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació local 
“Pavimentació camí coll Turbians” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
12.- AJUNTAMENT DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent set mil sis-cents vint-i-tres euros amb 
noranta-nou cèntims (107.623,99) € per a finançar l’actuació local “Interior pavelló i 
connexió c/Vinya” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
13.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ.- Dictamen que proposa la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-cinc mil set-cents quatre euros amb 
noranta-vuit cèntims (25.704,98) € per a finançar l’actuació local “Gespa artificial camp 
futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
14.- AJUNTAMENT DE TAGAMANENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import vuit mil nou-cents setanta-dos euros amb vint-i-quatre cèntims 
(8.972,24) € per a finançar l’actuació local “Dependències municipals i xarxa aigua” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
15.- AJUNTAMENT DE TAGAMANENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import nou mil vuit-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta cèntims 
(9.848,80) € per a finançar l’actuació local “Il.luminació i pistes forestals” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REMODELACIÓ DE LA PLAÇA 
D’ESPANYA” (10/X/68977) de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
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Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Navarcles, en resolució de l’expedient núm. 2011/3927. 
 
18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Associació de 
Propietaris “entorns de Montserrat”, en resolució de l’expedient núm. 2011/3956. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. M. S. B., 
en resolució de l’expedient núm. 2011/3967. 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Lliça d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2011/4048. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Jardins J. Soriano, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/4298. 
 
ÀREA DE CULTURA  

 
Oficina de Difusió Artística 
 
22.- Dictamen que proposa autoritzar la cessió gratuïta a títol de propietat a favor de la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic d’un conjunt de materials no inventariables de suport a 
l’exposició “Les maculatures de Tharrats”. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la minuta de protocol general per tal de formalitzar 
la participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem al Teatre” 
a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el 
Maresme i Osona per tal de determinar les obligacions econòmiques i els 
compromisos de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de les comarques 
esmentades pel període 2012-2016. 
 
ÀREA D’ESPAIS NATURALS  

 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
24.- Dictamen que proposa revocar les subvencions atorgades en la convocatòria de 
l’any 2009 a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses 
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i entitats culturals per 
activitats en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, per 
no haver justificat dins la data de termini. L’import d’aquestes tres subvencions és de 
sis mil trenta-quatre euros amb setanta-tres cèntims (6.034,73) €. 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  
 

Oficina Tècnica de Turisme 
 
25.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 amb el Consell Comarcal del 
Barcelonès,  d’import tres-cents seixanta mil (360.000) € per a l’actuació  “F2 
Senyalització de la Ronda Verda”. 
 
26.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un  conveni específic del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 amb el Consorci de Promoció 
Turística del Cardener, d’import cent cinquanta mil (150.000) € per l’actuació  
“Senyalització turística del Cardener”. 
 

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 26 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.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la interlocutòria que 
declara apartat i desistit el senyor A. P. U. del r ecurs contenciós administratiu 
núm. 230/2009 que va interposar contra la desestima ció de la seva petició de 
jubilació anticipada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència en funcions, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Vist que la Junta de Govern, en sessió ordinària, celebrada el 25 de juny de 2009, va 
acordar donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 27 de maig de 
2009, pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu 230/2009, 
procediment abreujat, interposat pel senyor A. P. U. contra la Diputació de Barcelona 
relatiu a la desestimació de la petició de jubilació anticipada sol·licitada pel recurrent. 
 
Vist que el titular del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat una 
interlocutòria per la qual s’acorda disposar l’arxiu de les actuacions com a 
conseqüència de l’escrit presentat per la part actora en el qual sol·licita que se’l tingui 
per desistit en la prossecució del recurs. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
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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 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona, de 4 de maig de 2011, dictada en el procediment 
abreujat núm. 230/2009, que declara apartat i desistit el recurrent, senyor A. P. U., i 
finalitzat el procediment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona 
als efectes oportuns. 
 
3.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la sentència favorable 
per als interessos de la Diputació, dictada pel Jut jat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat 39 7/2009, que desestima el 
recurs interposat pel senyor B. J. K. contra la res olució de la Diputació que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrim onial formulada en relació 
amb els danys i perjudicis derivats de l’accident q ue va tenir lloc a la carretera  
C-243-b, a causa de l’existència d’una taca de líqu id lliscant a la calçada.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat 397/2009, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor B. J. K. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de data 
21 de maig de 2009, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera C-243-b, a causa de l’existència d’una taca de líquid lliscant a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a 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 pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i 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, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 397/2009, relatiu al recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor B. J. K. contra la resolució de la Diputació de 
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Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera        
C-243-b, a causa de l’existència d’una taca de líquid lliscant a la calçada. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’aportació  consignada nominativament 
a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolup ament i del conveni de 
col·laboració que la regula.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una entitat sense ànim de lucre, 
fundada al juliol de 1986, en la qual participen entitats territorials catalanes i també 
entitats privades. Entre les seves finalitats destaca la gestió d’un fons per contribuir al 
desenvolupament del Tercer Món.  
 
La Diputació de Barcelona és sòcia del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i membre de la seva Junta Executiva, raó per la qual té consignada 
nominativament al seu Pressupost General 2011 la quantitat de cent vint-i-vuit mil 
(128.000) €. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant, LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant, RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant, ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant, l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix, al seu article 15, els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de la present proposta, es donen les circumstàncies 
previstes a l’apartat a), del punt 1, de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui 
procedir a la concessió d’una subvenció per concessió directa, perquè l’aportació al 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està consignada nominativament al 
Pressupost General 2011 de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a que aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
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Atès que, segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, 
a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per a la 
mateixa finalitat. 
 
Atès que l’apartat 4 de l’article 7 de l’Ordenança possibilita, amb caràcter excepcional, 
l’atorgament de subvencions destinades a finançar totalment o parcialment, amb 
caràcter indiferenciat, la totalitat o un sector de l’activitat de l’entitat beneficiària, quan 
no sigui possible referenciar la subvenció a una activitat concreta. 
 
Vist que, en el present supòsit, es tracta d’un ens participat que rep recursos 
econòmics pel seu funcionament i que, en conseqüència, resulta també d’aplicació la 
Base 32 de les Bases d’Execució dels Pressupostos 2011. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació dels convenis específics per un import 
superior a 100.000 € correspon a la Junta de Govern de la corporació, segons el punt 
2.1.3. c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans 
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, de data 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció, per concessió directa, per import de 
cent vint-i-vuit mil (128.000) € al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, de 
conformitat amb l’article 15.1.a) de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, atès que està consignada nominativament a l’aplicació 
pressupostària 10400-143A0-48902 del Pressupost General 2011 de la corporació. 
 
Segon.-  Aprovar la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la 
qual és el següent: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR EN TRE EL FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA DIPUTA CIÓ DE 
BARCELONA  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, XXXX, XX XX, XXXX i amb 
NIF XXXXXXXXX, representat pel seu President, Sr. Teodoro Romero i Hernández . 
 
I d’una altra, la Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, 126 de 
Barcelona (08008) i NIF núm. XXXXXXXXX, representada per l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, President de la Diputació de Barcelona, a tenor de les competències que li confereix 
el Text Refós 1/2010 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple (BOPB núm. 149 de 23.06.10), dictat en execució del Decret 
de la Presidència núm. 6.023/2010, de 16 de juny de 2010, i assistit per la Secretària 
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General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el Decret de la 
Presidència de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 52 de 31.03.2010). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
1. La Diputació de Barcelona, fruit d’un procés de conscienciació gradual sobre la 

dimensió política de les relacions internacionals des del món local, ha establert un marc 
d’orientacions estratègiques, en què la cooperació al desenvolupament, en general, i la 
sensibilització de la ciutadania, en particular, figuren com a eixos d’actuació destacats. 

 
Dins de l’àmbit de treball de la cooperació al desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, la tasca de sensibilització sobre les causes de les 
desigualtats i les característiques de la realitat social i cultural dels països menys 
desenvolupats és un dels canals privilegiats de treball amb organitzacions de la societat 
civil i altres institucions en tant que actors que poden contribuir a la realització d’accions 
orientades a informar i fer reflexionar a la ciutadania dels municipis de la província de 
Barcelona. 

 
2. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té per objectiu endegar polítiques 

de cooperació local descentralitzada al desenvolupament als països del Tercer Món, 
mitjançant: 

 

• La constitució i la gestió d’un fons econòmic que possibiliti una cooperació 
descentralitzada i que promogui un desenvolupament sostenible. 

• El foment i suport dels esforços de les institucions oficials, entitats i associacions, 
per fer realitat la destinació mínima del 0,7% del producte interior brut als països 
del Sud per avançar cap a la creació d’un clima d’opinió pública favorable a la 
promoció d’un nou ordre econòmic internacional. 

• Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informacions 
adequades, en els projectes de cooperació amb els països empobrits. 

• Esdevenir una veu ètica col·lectiva que denunciï qualsevol situació que atempti 
contra els drets humans, que pugui presentar propostes de llei i propostes de 
resolució a favor de la solidaritat i la cooperació en qualsevol àmbit de 
representació pública. 
 

3. Ambdues institucions comparteixen el criteri que cal abocar els recursos previstos per a 
la solidaritat i cooperació internacional d’acord amb les seves especificitats en tant que 
cooperació municipal. En aquest sentit considerem que la cooperació descentralitzada 
municipal ha de promoure la governabilitat, l’enfortiment instituc ional, el 
desenvolupament econòmic  i el benestar dels ciutad ans en l’àmbit local 
respectant les diferències, la història i la realitat sociocultural i promovent el dret a la 
llibertat, a la igualtat entre dones i homes i en general als drets humans. 

 
4. La minuta relativa al present conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern 

de la corporació de data [   ] de 2011.  
 

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

 
PACTES 

 
Primer.-  OBJECTE DEL CONVENI 
 
El present Conveni té per objecte regular la subvenció que la Diputació de Barcelona atorga 
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per finançar parcialment la seva activitat 
durant l’any 2011.  
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Segon.- OBLIGACIONS DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ A L 
DESENVOLUPAMENT 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es compromet a: 

 
I. Vetllar per tal que la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona es destini, 

únicament i exclusivament, a la finalitat per a la qual aquesta ha estat concedida. 
 
II. Presentar la justificació de relativa a aquesta subvenció en els terminis i la forma 

disposats en el Pacte Sisè a continuació.  
 
III. Quan, a conseqüència de l’anul·lació, revocació o revisió de la subvenció, l’import 

justificat sigui inferior al pagat per la Diputació de Barcelona, el Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament estarà obligat a reintegrar l’esmentat excés.  

 
Així mateix, procedirà el reintegrament total o parcial dels fons percebuts, quan es 
produeixi un incompliment total o parcial de la finalitat de l’activitat subvencionada i 
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts. 

 
IV. Indicar en tot el material de difusió, en tota la documentació impresa, en cartells i 

mitjans electrònics i audiovisuals, la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució del mateix. 

 
V. L’incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni, corresponents al 

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, originarà les responsabilitats que en 
cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la 
subvenció concedida.  

 
Tercer.-  IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, subvencionarà el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament amb un import de cent vint-i-vuit mil (128.000) € per finançar parcialment 
les seves activitats durant l’any 2011. Aquest import inclou qualsevol contribució que 
correspongui a la Diputació de Barcelona com a entitat sòcia del Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament.  
 
Quart.-  ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
 
S’entendrà acceptada la subvenció mitjançant la signatura d’aquest conveni per part del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Cinquè.-  TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant l’execució del 
programa d’activitats del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament corresponent a 
l’any 2011, que es durà a terme entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 
 
Sisè.-  TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament haurà de justificar la subvenció 
mitjançant la presentació de la documentació següent corresponent a l’exercici 2011: 
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- Memòria de les activitats realitzades, la qual s’haurà de presentar a l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, abans del 
30 de setembre de 2012; i 

 
- Comptes anuals auditats, els quals s’hauran de presentar a requeriment de la Diputació 

de Barcelona a través del Servei de Control Econòmico-Financer de la Intervenció 
General. 

 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està obligat a sotmetre’s a les 
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la 
Diputació de Barcelona i a aportar tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions relatives a la subvenció concedida. 
 
Setè.-  PAGAMENT 
 
El pagament de l’import de la subvenció concedida, cent vint-i-vuit mil (128.000) €, es 
tramitarà tal com s’estableix a continuació a la recepció per part de la Diputació de 
Barcelona del present conveni signat per les parts.  
 
L'avançament del pagament es justifica perquè la major part de les activitats corresponen a 
projectes de cooperació al desenvolupament que s’executen en municipis del Sud que 
requereixen per a la seva iniciació finançament extern.  
 
Vuitè.-  COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
 
Per a la correcta evolució de la col·laboració de referència s’estableix una Comissió de 
Seguiment formada per un representant de les institucions signatàries del conveni que es 
reunirà al menys una vegada durant la seva vigència. Els integrants de la Comissió 
estendran un acta recapitulativa de les reunions celebrades. 
 
Novè.-  COMPATIBILITAT AMB D’ALTRES SUBVENCIONS 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altre concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes 
per a la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l’activitat a desenvolupar pel Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament durant l’any 2011. 
 
Desè.-  VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni entrarà en vigor en l’última de les dates de la seva signatura per les parts i 
es mantindrà vigent fins a la seva justificació fixada pel 30 de setembre de 2012.  
 
Tal com s’ha disposat en el Pacte Cinquè anterior, el termini d’execució del conveni 
s’estendrà des de l’1 de gener de 2011 fins el 31 de desembre de 2011. 
 
Els terminis establerts en el present conveni podran prorrogar-se, prèvia sol·licitud per escrit 
i justificada del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, mitjançant resolució de la 
Diputació de Barcelona. Les pròrrogues no podran superar la meitat dels terminis inicialment 
establerts en aquest conveni. 
 
Les pròrrogues es sol·licitaran amb la suficient antelació, de manera que en cap cas puguin 
ser objecte d’ampliació els terminis establerts en aquest conveni una vegada hagin vençut. 
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Onzè.-  LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETEN T 
 
En tot allò no previst en aquest conveni, s’aplicarà l’establert en l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 13, annex 1, de 15 de gener de 
2009), la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Reglament de la Llei 
General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, la Llei 23/1998, 
de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i en la resta 
de l’ordenament de règim local espanyol i autonòmic aplicable. 
 
Sense perjudici d’una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de l’ordre 
contenciós administratiu de Barcelona seran els competents pel coneixement de les 
qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts sobre la interpretació, aplicació i 
extinció d’aquest conveni. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present Conveni per 
duplicat, en els llocs i dates que s’assenyalen.”  

 
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa de cent vint-i-vuit mil (128.000) € que es 
consignarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48902 del vigent 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona. 
 
El pagament d’aquest import es tramitarà a la recepció per part de la Diputació de 
Barcelona del conveni de col·laboració signat per les parts, atès que el beneficiari 
depèn de les aportacions dels socis per poder desenvolupar les seves activitats. 
 
Quart.-  Notificar els acords precedents al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda d el conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada a l’associació c atalana d’Enginyeria sense 
Fronteres per a l’avanprojecte “Aigua de tothom, un  dret i no una mercaderia”, 
en resolució de la convocatòria d’abril de l’Espai de Concentració de la 
Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la  Societat Civil en l’àmbit de 
la sensibilització.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona dóna suport als ens locals i a les entitats 
privades sense afany de lucre de la província, a través de diferents línies d’actuació, 
com la relativa a les accions de sensibilització a la població de la província de 
Barcelona per tal que coneguin la realitat dels països en vies de desenvolupament i 
per impulsar la solidaritat envers ells. 
 
En data 25 de febrer de 2010, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les 
Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació de 
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: 
Avantprojectes (2010-2011) i Accions Puntuals (2010). 
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En concret, es van preveure tres convocatòries, una pels avantprojectes i dues per 
accions puntuals. La convocatòria d’avantprojectes (convocatòria 01993/2010) tenia un 
termini de presentació de sol·licituds que es va exhaurir el 15 d’abril de 2010 i la 
primera convocatòria d’accions puntuals (convocatòria 01983/2010), el 31 de març de 
2010. 
 
A la convocatòria d’avantprojectes es van presentar un total de 18 sol·licituds, dels 
quals 12 van ser subvencionats. 
 
La Junta de Govern de la corporació, en sessió de data 10 de juny de 2010, va acordar 
la resolució de la convocatòria, atorgant les esmentades subvencions i aprovant la 
minuta de conveni de col·laboració que havia de regular aquests avantprojectes. 
 
L’associació catalana Enginyeria sense Fronteres va rebre una subvenció per import 
de vint-i-cinc mil set-cents quaranta-set (25.747) € per desenvolupar l’avantprojecte 
“Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia” que va ser regulat en el conveni de 
col·laboració 1282/10 en vigor des del 27 de juliol de 2010. 
 
Aquest conveni preveia entre les obligacions de l’associació catalana Enginyers sense 
Fronteres (Pacte Segon) la següent: 
 

I. Garantir l’aportació, mitjançant fons propis o de tercers, de la part de la 
financiació restant, és a dir, 55.753 €. 

 
Tanmateix, en data 5 de maig de 2011, el beneficiari va sol·licitar una addenda al 
conveni de col·laboració atès que tenia la previsió de rebre finançament de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) que finalment no 
va aconseguir. 
 
La Secretaria d'Estat per la Cooperació Internacional del Ministeri d'Afers Exteriors i de 
Cooperació els ha atorgat 7000 € de subvenció per l'any 2010 (resten 7000 € per 
finançar l'any 2011, pendents de resolució). En conseqüència, el beneficiari continua 
garantint el 50% de l'import total del projecte; és a dir, 25.747 €, reduint-se l’import 
total del projecte de 81.500 € a 51.494 €. 
 
En conseqüència, es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de col·laboració 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i l’associació catalana Enginyeria sense 
Fronteres, relatiu a l’avantprojecte “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia”, amb 
la finalitat d’adaptar les condicions de la subvenció atorgada a la situació financera 
real.   
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
(BOPB núm. 13, annex 1, de 15.01.2009). 
 
I atès que és la Junta de Govern l’òrgan competent per adoptar els presents acords en 
virtut de l’establert a l’apartat 2.1.5 de la Refosa 1/2010 sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència de 16 de juny de 2010 i publicada al 
BOPB núm. 149, de 23.06.2010. 
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En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la minuta d’addenda al conveni de col·laboració regulador de la 
subvenció atorgada a l’associació catalana Enginyeria sense Fronteres, relatiu a 
l’avantprojecte “Aigua de tothom, un dret i no una mercaderia”, segons el text que es 
reprodueix a continuació: 
 

“ ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE L’ASSOCIACIÓ CAT ALANA ENGINYERIA 
SENSE FRONTERES I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE SENSIBILITZACI Ó “AIGUA DE TOTHOM, 
UN DRET I NO UNA MERCADERIA” EN EL MARC DE L’ESPAI DE CONCERTACIÓ DE 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB LES ONGs (2010-2011) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, As. catalana Enginyeria sense Fronteres, amb domicili a XXXX, XX XX, XXX i 
NIF XXXXXXXXX, representat pel Sr. Miquel Carrillo Ponce, segons poder notarial de XX de 
XXXX de XXXX, atorgat davant del Notari D. E. J. V. P.. 
 
I de l’altra, la Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, 126 de 
Barcelona (08008) i NIF núm. XXXXXXXXX, representada per l’Excm. Sr. Antoni Fogué 
Moya, President de la Diputació de Barcelona, a tenor de les competències que li confereix 
el Text Refós 1/2010 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple (BOPB núm. 149 de 23.06.10) i assistit per la Secretària 
General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el Decret de la 
Presidència de la corporació de 22 de març de 2010 (BOPB núm. 52 de 31.03.2010). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.- Que des del 27 de juliol de 2010 està en vigor entre les parts el conveni de 

col·laboració per a la realització del projecte de sensibilització “Aigua de tothom, un 
dret i no una mercaderia”, regulador de la subvenció atorgada en el marc de l’Espai 
de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les ONGs (2010-2011). 

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

pressupost atès que el beneficiari no ha rebut la financiació prevista de l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament. 

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

Govern de data [   ]. 
 

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

 
PACTES 

 
Primer.-  Modificació del Pacte Segon 
 
Les parts acorden substituir el primer apartat del Pacte Segon del conveni de col·laboració 
pel següent: 

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

restant, és a dir, 25.747 €. 
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Segon.-  Manteniment dels pactes no mencionats en l ’addenda 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni original, que no han estat 
modificats pel pacte anterior de la present addenda, es mantenen en vigor tal com van ser 
expressats en el mateix. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per 
duplicat, en els llocs i dates que s’assenyalen.”  

 
Segon.-  Notificar els presents acords a l’associació catalana Enginyeria sense 
Fronteres.  
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
6.- Dictamen que proposa subvenir en un import de c inquanta-dos mil     
noranta-sis euros amb noranta-sis cèntims (52.096,9 6) € a l’EMD Valldoreix a 
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Cat alunya Caixa per finançar les 
inversions del pressupost 2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de 
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica d'aquestes als municipis. 
 
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un 
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn 
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions 
que realitza envers els Ajuntaments de la província. 
 
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment, 
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i 
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les 
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg 
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar 
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions. 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de 
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a 
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per 
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels 
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préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
 
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 
El 25 de novembre de 2010, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar una nova 
convocatòria i el plec de Bases que regirà l’acció concertada amb una entitat financera 
per a l’obtenció de finançament subsidiat de les operacions financeres inscrites dins 
del Programa de Crèdit Local. Aquesta resolució va ser publicada en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en data 30 de novembre de 2010. 
 
La Base primera d’aquesta convocatòria determina que l’objecte del plec és 
seleccionar una entitat financera disposada a obrir una línia de crèdit permanent 
envers als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de la província de 
Barcelona (EMD), per finançar els capítols 6 i 7 dels seus pressupostos. 
 
Tanmateix, a la Base 19 fa referència a les normes reguladores del Programa de 
Crèdit Local remetent a les esmentades normes per aquells aspectes de la gestió de 
les sol·licituds i concessió de subvencions no contemplats al plec de Bases aprovat per 
a aquesta convocatòria dels anys 2011 i 2012. 
 
Així, en la sessió plenària del 24 de febrer de 2011 es va aprovar un nou conveni entre 
la Diputació de Barcelona i la Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa 
(Catalunya Caixa) en el que es formalitza una nova acció concertada del Programa de 
Crèdit Local per als anys 2011 i 2012, adreçat a subsidiar el tipus d'interès dels 
préstecs contractats pels Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades de la 
Província de Barcelona. 
 
L'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix presentà en data 10 de maig de 
2011 una sol·licitud d'un préstec de 324.000 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 324.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 282.000 € 
amb una subvenció d’import de 52.096,96 €. 
 
Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de cinquanta-dos mil noranta-sis euros amb     
noranta-sis cèntims (52.096,96) € a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
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d'acord amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit 
Local en data 10 de maig de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa 
d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni 
Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20101/942A0/76800.  
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, 
d'acord amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 
2005. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
7.- Dictamen que proposa subvenir en un import de n oranta-quatre mil nou-cents 
cinquanta-sis euros amb vuitanta-set cèntims (94.95 6,87) € a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui a l’objecte de subsidiar el prést ec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 20 11.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de 
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica d'aquestes als municipis. 
 
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un 
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn 
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions 
que realitza envers els Ajuntaments de la província. 
 
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment, 
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i 
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les 
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg 
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar 
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions. 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de 
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a 
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per 
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels 
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préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
 

Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 

L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 20 de maig de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec de 591.000 € per finançar inversions. 
 

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

Es proposa tramitar l'import de préstec de 591.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 514.000 € 
amb una subvenció d’import de 94.956,87 €. 
 

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

A C O R D S 
 

Primer.-  Subvenir en un import de noranta-quatre mil nou-cents cinquanta-sis euros 
amb vuitanta-set cèntims (94.956,87) € a l'Ajuntament de Caldes de Montbui d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 20 de maig de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa d'Estalvis 
de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/76200.  
 

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

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

8.- Dictamen que proposa subvenir en un import de t renta-un mil quatre-cents 
cinc euros amb noranta-set cèntims (31.405,97) € a l’Ajuntament d’Olèrdola a 
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Cat alunya Caixa per finançar les 
inversions del pressupost 2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de 
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normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica d'aquestes als municipis. 
 

La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un 
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn 
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions 
que realitza envers els Ajuntaments de la província. 
 

En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment, 
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i 
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les 
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg 
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar 
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions. 
 

El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de 
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a 
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per 
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 

En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
 

Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 

L'Ajuntament d'Olèrdola presentà en data 18 de maig de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 170.000 € per finançar inversions. 
 

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

Es proposa tramitar l'import de préstec de 170.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 170.000 € 
amb una subvenció d’import de 31.405,97 €. 
 

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

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de trenta-un mil quatre-cents cinc euros amb    
noranta-set cèntims (31.405,97) € a l'Ajuntament d'Olèrdola d'acord amb la seva 
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sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 18 de 
maig de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa d'Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni Programa de 
Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/76200.  
 
Segon.-  Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olèrdola, d'acord amb la minuta que es 
va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.-  Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 

“ ANNEX ALS DICTÀMENS 6 AL 8 
 

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

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

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President 
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126, 
assistit pel secretari Sr............................. 
 
L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. ....................................., 
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., ..............,  assistit pel secretari de 
la Corporació, Sr............... 
 
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat 
legal per obligar-se 
 
MANIFESTEN 

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

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

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

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

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

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

 
ESTIPULACIONS: 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i amb 
càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per subsidiar el 
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tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat íntegrament al finançament 
d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a 
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb 
la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994, 
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius). 
 
SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna 
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import 
íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
que s’esmenta a la primera estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta 
dies de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a 
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci 
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals 
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions 
ordinàries. 
 
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment 
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar 
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al 
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat 
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà 
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a 
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès 
del préstec concedida. 
 
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen 
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès 
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de 
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al 
BOP núm. 297 de 13.12.1994). 
 
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 
 
Barcelona, ........................     (Municipi)...................."  

 
9.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit d e Caixa d’import     
quaranta-cinc mil (45.000) € per a finançar l’actua ció local “Àrea aportació 
deixalles” al 0% d’interès i a retornar en 10 anual itats, a l’Ajuntament d’El Brull.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d’El Brull, presentada en data 
04/02/2011 per finançar la inversió “Àrea aportació deixalles” i que aquesta compleix 
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

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

Ens local:  Ajuntament d’El Brull  
Actuació:  Àrea aportació deixalles 
Import crèdit:  45.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 8/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-cinc 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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10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import  
cinquanta-un mil sis-cents quaranta-vuit euros amb quinze cèntims (51.648,15) € 
per a finançar l’actuació local “Enllumenat públic”  al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Castellolí.-  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 Castellolí, presentada en 
data 04/02/2011 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

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

Ens local:  Ajuntament de Castellolí  
Actuació:  Enllumenat públic 
Import crèdit:  51.648,15 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 7/2011 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-un mil sis-cents quaranta-vuit 
euros amb quinze cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil 
(15.000) € per a finançar l’actuació local “Pavimen tació camí coll Turbians” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Gisclareny.-  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 Gisclareny, presentada en 
data 16/02/2011 per finançar la inversió “Pavimentació camí coll Turbians” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Gisclareny  
Actuació:  Pavimentació camí coll Turbians 
Import crèdit:  15.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 13/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quinze 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.  
 
12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent set 
mil sis-cents vint-i-tres euros amb noranta-nou cèn tims (107.623,99) € per a 
finançar l’actuació local “Interior pavelló i conne xió c/Vinya” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant H ipòlit 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 “Interior pavelló i connexió 
c/Vinya” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà  
Actuació:  Interior pavelló i connexió c/Vinya 
Import crèdit:  107.623,99 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 37/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent set mil sis-cents vint-i-tres euros amb 
noranta-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-cinc 
mil set-cents quatre euros amb noranta-vuit cèntims  (25.704,98) € per a finançar 
l’actuació local “Gespa artificial camp futbol” al 0% d’interès i a retornar en 10  
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torell ó.- 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 Vicenç de Torelló, 
presentada en data 16/05/2011 per finançar la inversió “Gespa artificial camp futbol” i 
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que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

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

Ens local:  Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló  
Actuació:  Gespa artificial camp futbol 
Import crèdit:  25.704,98 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 61/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc mil set-cents quatre euros amb 
noranta-vuit 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.  
 
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuit mil 
nou-cents setanta-dos euros amb vint-i-quatre cènti ms (8.972,24) € per a finançar 
l’actuació local “Dependències municipals i xarxa a igua” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Tagama nent.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Tagamanent, presentada en 
data 20/05/2011 per finançar la inversió “Dependències municipals i xarxa aigua” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

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

Ens local:  Ajuntament de Tagamanent  
Actuació:  Dependències municipals i xarxa aigua 
Import crèdit:  8.972,24 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 63/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuit mil nou-cents setanta-dos euros amb 
vint-i-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import nou mil 
vuit-cents quaranta-vuit euros amb vuitanta cèntims  (9.848,80) € per a finançar 
l’actuació local “Il.luminació i pistes forestals” al 0% d’interès i a retornar en 10  
anualitats, a l’Ajuntament de Tagamanent.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Tagamanent, presentada en 
data 20/05/2011 per finançar la inversió “Il.luminació i pistes forestals” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Tagamanent  
Actuació:  Il.luminació i pistes forestals 
Import crèdit:  9.848,80 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 62/2011 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de nou mil vuit-cents quaranta-vuit 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.  
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  
 

Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

16.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011 “REMODELACIÓ 
DE LA PLAÇA D’ESPANYA” (10/X/68977) de l’Ajuntament  de les Franqueses del 
Vallès.-  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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Atès que en data 16 de setembre de 2010, la Junta de Govern de la Diputació  de 
Barcelona va aprovar en el marc del Protocol General del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011,  la formalització del següent conveni 
específic de col·laboració: 

 
Codi 10/X/68977 
Ens beneficiari Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
Actuació Remodelació de la Plaça d’Espanya 
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
    150.000 € 

Partida pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

 
Atès que el Servei d’Equipaments i Espai Públic dóna la conformitat a la petició d’un 
canvi de destinació en els següents termes: 

 
Actuació inicial Codi Import (€) Tipus 

suport 
Anualitat Servei 

gestor 

Remodelació de la Plaça 
d’Espanya 

10/X/68977 150.000 Econòmic 2009 SEEP 

Nova actuació      
Millora de l’accessibilitat i 
pacificació del trànsit al 
carrer Migdia 

  Econòmic 2011 SEEP 

 
Atès que no s’ha signat el conveni en aprovar-se el canvi de destinació. 
 
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el 
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció del 
següent: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Deixar sense efecte  la minuta del conveni aprovada per acord de la Junta de 
Govern de data 16 de setembre de 2010,  amb codi XBMQ 10/X/68977, per a 
l’actuació “Remodelació de la Plaça d’Espanya”. 
 
Segon.- Alliberar el crèdit per import de 150.000 € a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 de l’exercici 2011 de la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari per tal que procedeixi a 
l’aprovació de l’anul·lació de l’esmentat conveni. 
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Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
17.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Navarcles, en resolució de l’expedi ent núm. 2011/3927.-  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 Navarcles, de data 14/04/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 20/04/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de manteniment del camí de vianants existent, a la carretera BV-
1221, del punt quilomètric 35+360 al 35+410, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Navarcles (Exp. núm. 2011/3927). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/05/2011, 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’ obres de manteniment 
del camí de vianants existent. 
 
Atès el que disposa l’article 76.2 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 complirà la normativa urbanística municipal vigent. 
• 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 

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 
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Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Navarcles, en relació amb l’expedient número 
2011/3927.  
 

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 Navarcles, 
autorització d’obres de manteniment del camí de vianants existent, a la carretera BV-
1221, del punt quilomètric 35+360 al 35+410, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Navarcles (Exp. núm. 2011/3927) 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 Navarcles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Navarcles (08270), Plaça de la Vila, 1, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 

18.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Associació de Propietaris “entorns de Montserrat” , en resolució de l’expedient 
núm. 2011/3956.-  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’Associació de Propietaris "entorns de Montserrat", de data 15/04/2011, 
que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 19/04/2011, 
pel qual es sol·licita autorització d’obres de neteja de massa forestal, a la carretera    
B-122, del punt quilomètric 19+500 al 21+150, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellbell i El Vilar (Exp. núm. 2011/3956). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/05/2011, 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 neteja de massa 
forestal. 
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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 condicions: 
 

• La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 
es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

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

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

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

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

 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient 
 

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

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

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’Associació de Propietaris "entorns de Montserrat", en relació amb 
l’expedient número 2011/3956. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Associació de Propietaris "entorns 
de Montserrat", autorització d’obres de neteja de massa forestal, a la carretera B-122, 
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del punt quilomètric 19+500 al 21+150, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Castellbell i El Vilar (Expedient número 2011/3956), 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 l’Associació de Propietaris "entorns de 
Montserrat", amb domicili a efectes de notificacions XXXX, XXXXX, X, XX XX,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.   
M. S. B., en resolució de l’expedient núm. 2011/396 7.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge, en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de la Sra. M. S. B., de data 14/04/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 19/04/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-5213, del punt 
quilomètric 1+100 al 1+168, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Tavèrnoles (Exp. núm. 2011/3967). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/05/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de construcció de tanca 
diàfana. 
 
Atès el que disposen els articles 104a i 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 condicions: 
 
• El tancament serà totalment diàfan o arbustiu. 
• On hi ha la bassa d’aigua, la tanca borejarà l’esmentada bassa. Aquest tram 

quedarà a precari per envair l’exterior del domini públic. 
• 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.” 
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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; 64,60 € concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per tancaments diàfans 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per la Sra. M. S. B., en relació amb l’expedient número 2011/3967. 
 
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. S. B., autorització d’obres 
de construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-5213, del punt quilomètric 1+100 al 
1+168, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Tavèrnoles (Expedient 
número 2011/3967), 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; 64,60 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a la Sra. M. S. B., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXXX, XXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
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20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Lliça d’Amunt, en resolució de l’ex pedient núm. 2011/4048.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, en funcions, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, de data 13/04/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/04/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de reixa interceptora d'aigües, a la carretera BV-1432, del 
punt quilomètric 2+424 al 2+430, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Lliça 
d’Amunt (Exp. núm. 2011/4048). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/05/2011, 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 reixa interceptora d' 
aigües. 
 
Atès el que disposa l’article 100  del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Les obres no afectaran la calçada de la carretera i estaran ben senyalitzades. 
• La reixa s’instal·larà fora del domini públic 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 
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en relació amb l’expedient número 
2011/4048.  
 
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 Lliçà d’Amunt, 
autorització d’obres de reixa interceptora d'aigües, a la carretera BV-1432, del punt 
quilomètric 2+424 al 2+430, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Lliça 
d’Amunt (expedient número 2011/4048) 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 Lliçà d’Amunt, amb domicili a 
efectes de notificacions a Lliça d’Amunt (08186), carrer Anselm Clavé, 73, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Jardins J. Soriano, SL, en resolució de l’expedient  núm. 2011/4298.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, en funcions, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Jardins J. Soriano S.L., de data 03/05/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació d'una porta corredissa a un accés existent, a la 
carretera BP-5107, del punt quilomètric 45+084 al 45+094, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Sant Pere de Vilamajor (Exp. núm. 2011/4298). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/05/2011, 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 d’instal·lació d'una 
porta corredissa a un accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 100 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• La porta es podrà instal·lar a la mateixa alineació de la tanca existent, sempre que 

la distància respecte de l’aresta exterior de la calçada sigui superior als 4,5 
metres. 

• Es replantejarà la seva instal·lació amb el zelador de la zona. 
• En cap cas aquesta instal·lació suposarà cap perill per al trànsit de la carretera.” 
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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 Jardins J. Soriano S.L., en relació amb l’expedient número 2011/4298. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Jardins J. Soriano S.L., autorització 
d’obres de instal·lació d'una porta corredissa a un accés existent, a la carretera BP-
5107, del punt quilomètric 45+084 al 45+094, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Pere de Vilamajor (Exp. núm. 2011/4298), 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 Jardins J. Soriano S.L., amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXX, XXX,  amb indicació dels recursos procedents. 
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ÀREA DE CULTURA  
 

Oficina de Difusió Artística 
 
22.- Dictamen que proposa autoritzar la cessió grat uïta a títol de propietat a favor 
de la Fundació Tharrats d’Art Gràfic d’un conjunt d e materials no inventariables 
de suport a l’exposició “Les maculatures de Tharrat s”.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, d'acord amb la seva funció genèrica de 
suport als ens locals del seu àmbit territorial, té la voluntat de cooperar en relació a les 
propostes que en matèria cultural aquests plantegin. Dins aquest programa global de 
suport i cooperació a les polítiques culturals municipals de la província de Barcelona, 
l’Àrea de Cultura porta a terme diverses actuacions de suport, assistència i 
assessorament en matèria de patrimoni cultural i difusió artística local, amb l’objectiu 
d’impulsar la preservació, protecció, difusió i promoció de les arts. 
 
Atès que per decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de data 21 d’abril de 
2009 (registre de resolucions 3603/2009) es va aprovar la minuta de conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Pineda de Mar i la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic, per tal de procedir a l’organització de l’exposició sobre 
l’obra de maculatures de Joan Josep Tharrats. 
 
Atès que el conveni de col·laboració es va formalitzar amb data 31 de juliol de 2009 
(Registre de convenis 561/2009) i que al llarg de la durada del conveni s’han realitzat 
itineràncies pels ajuntaments de Pineda de Mar, Ripollet, Sabadell, Sant Celoni, 
Vilafranca del Penedès i Terrassa.  
 
Atès que per decret del president delegat de l’Àrea de Cultura de data 19 d’octubre de 
2010 es va prorrogar el termini de durada del conveni fins el 30 de juny de 2011 amb 
l’objecte de donar resposta a l’Ajuntament d’Igualada i de Centelles que estaven 
interessats en l’exposició organitzada conjuntament entre la Fundació Tharrats d’Art 
Gràfic, l’Ajuntament de Pineda de Mar i la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que amb motiu de l’organització d’aquesta exposició l’Oficina de Difusió Artística 
va adquirir un conjunt de materials no inventariables de suport a l’exposició consistents 
en: 
 

Relació de llibres: 
- Joan Josep Tharrats. Setanta-cinc anys. Exposició antològica. Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1993. 
- Tharrats. Maculatures, llibres, revistes, litografies. Sala Municipal de Pineda de 

Mar, 1990 
- Tharrats. Pintures, tapissos, maculatures, dibuixos i joies. Fundació Tharrats d’Art 

Gràfic,1992. 
- Tharrats, un pintor d’Europa. Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, 1991. 
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- Tharrats. Obra gràfica 1957-1990. Ajuntament de Pineda de Mar. Parcifal 
Edicions, Barcelona, 1991 

- THARRATS, J.J. Dames de tots els colors.  Parcifal Edicions. Barcelona, 1992 
- THARRATS, J.J. Cent anys de pintura a Cadaqués. Parcifal Edicions. Barcelona, 

1981 
 

Murs de participació (Espais de documentació i conn exions)  
- Tres murs falsos de 210 x 120 x 45 cm. 
- Una cara folrada amb un forex de 3 mm. de gruix imprès amb imatge gràfica i amb 

un petit calaix per a allotjar-hi post-its,i l’altra cara folrada amb una superfície de 
pissarra (tipus “Vileda”) impresa i amb un aplic per guardar retoladors. 
 

L’espai del taller 
- 1assecador de gravats de 6 nivells amb facsímils de maculatures fixats als 

calaixos 
- 1 mur-cortina de 200 x 300 cm amb 48 butxaques transparents 
 

Elements de senyalització 
- 1 plafó de 210 x 160 cm de presentació de l’exposició 
- 1 plafó de 210m x 160 cm explicatiu del procés de producció de les maculatures 
- 26 cartel·les de les obres 
 

Catàlegs de l’exposició 
Quantitat: 500 unitats de distribució gratuïta.  

 
i que els esmentats béns mobles no figuren a l’inventari de béns mobles de la 
Corporació ja que no són objecte d’inventari. 
 
Atès que l’esmentat conveni finalitzarà la seva vigència el proper 30 de juny de 2011 i 
que l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha 
considerat convenient cedir gratuïtament i de forma indefinida els béns esmentats a la 
Fundació Tharrats d’Art Gràfic per a que es faci càrrec de la seva gestió, explotació, 
manteniment i conservació. 
 
Atès que al punt 8) de les Bases reguladores dels criteris per a la cessió de béns 
mobles no utilitzables per la Diputació de Barcelona, aprovat per acord del Ple de la 
Diputació de Barcelona de data 25 de gener de 1996  es considera que es podrà 
utilitzar el procediment d’adjudicació directa en favor de cessionaris quan els béns 
mobles tinguin poca vàlua i què aquest material només pot ser d’interès i d’utilitat per a 
la Fundació Tharrat d’Art Gràfic ja que és un material molt concret sobre l’obra del 
artista. 
 
Vist el punt 2.1.1.3 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Autoritzar la cessió gratuïta a títol de propietat a favor de la Fundació Tharrats 
d’Art Gràfic del següent material no inventariable: 
 

Relació de llibres: 
- Joan Josep Tharrats. Setanta-cinc anys. Exposició antològica. Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1993. 
- Tharrats. Maculatures, llibres, revistes, litografies. Sala Municipal de Pineda de 

Mar, 1990 
- Tharrats. Pintures, tapissos, maculatures, dibuixos i joies. Fundació Tharrats d’Art 

Gràfic,1992. 
- Tharrats, un pintor d’Europa. Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, 1991. 
- Tharrats. Obra gràfica 1957-1990. Ajuntament de Pineda de Mar. Parcifal 

Edicions, Barcelona, 1991 
- THARRATS, J.J. Dames de tots els colors.  Parcifal Edicions. Barcelona, 1992 
- THARRATS, J.J. Cent anys de pintura a Cadaqués. Parcifal Edicions. Barcelona, 

1981 
 

Murs de participació (Espais de documentació i conn exions)  
- Tres murs falsos de 210 x 120 x 45 cm. 
- Una cara folrada amb un forex de 3 mm. de gruix imprès amb imatge gràfica i amb 

un petit calaix per a allotjar-hi post-its, i l’altra cara folrada amb una superfície de 
pissarra (tipus “Vileda”) impresa i amb un aplic per guardar retoladors. 

 
L’espai del taller 
- 1 assecador de gravats de 6 nivells amb facsímils de maculatures fixats als 

calaixos 
- 1 mur-cortina de 200 x 300 cm amb 48 butxaques transparents 

 
Elements de senyalització 
- 1 plafó de 210 x 160 cm de presentació de l’exposició 
- 1 plafó de 210m x 160 cm explicatiu del procés de producció de les maculatures 
- 26 cartel·les de les obres 

 
Catàlegs de l’exposició 
Quantitat: 500 unitats de distribució gratuïta.  

 
Segon.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Pineda de Mar i a la Fundació 
Tharrats d’Art Gràfic per al seu coneixement i efectes. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la minuta de prot ocol general per tal de 
formalitzar la participació dels ajuntaments intere ssats a adherir-se al programa 
“Anem al Teatre” a les comarques de l0’Alt Penedès,  l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona per tal de determinar les obligacions 
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econòmiques i els compromisos de la Diputació de Ba rcelona i dels ajuntaments 
de les comarques esmentades pel període 2012-2016.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Àrea de Cultura i l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, organitzen en 
col·laboració amb els ajuntaments de les comarques on es desenvolupa l’activitat, el 
programa “Anem al teatre” que ofereix, en horari escolar, espectacles d’arts 
escèniques i musicals  per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, 
batxillerat i cicles formatius. 
 
El programa té com a objectiu bàsic la creació de nous públics de les arts escèniques i 
musicals, les arts visuals i l’educació de la sensibilitat artística dels infants i joves de 
cada municipi. Es tracta de contribuir a desenvolupar el seu sentit estètic i la seva 
creativitat a través de diferents formes expressives. 
 
El programa es va iniciar el curs 1996-97 a les comarques del Berguedà i l’Anoia i 
progressivament ha anat ampliant la seva àrea d’influència. La col·laboració dels 
ajuntaments de les comarques respectives s’ha articulat fins ara a través de dos 
Protocols d’adhesió al programa “Anem al Teatre”, un per a la comarca del Berguedà, 
l’altre per a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Garraf,  el Maresme i 
Osona.  Els darrers protocols van ser aprovats per acord de Junta de Govern, en data 
6 de març de 2008 (registre de resolucions 162/2008) pel període 2008-2012.  
 
Atès que els protocols referits finalitzen la seva vigència el curs escolar 2011-12 i per 
tal de formalitzar la participació dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa 
“Anem al teatre” i determinar els compromisos i les obligacions econòmiques, dels 
ajuntaments participants i de la Diputació de Barcelona, derivats del programa s’ha 
elaborat un “Protocol d’adhesió al programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació 
de Barcelona i els ajuntaments”, amb una vigència per als cursos 2012-2016, per a les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i 
Osona. 
 
Atès que per decret del diputat adjunt de l’Àrea de Govern Local de data 23 de febrer 
de 2007 (registre de resolucions 1569/2007) es va adjudicar la gestió del programa 
Anem al Teatre 2007-2008 i que anualment s’ha anant prorrogant la durada de 
l’esmentada contractació fins a un màxim de quatre cursos escolars. 
 
Atès que s’estan preparant els tràmits per iniciar nou procediment obert per a la 
contractació de la gestió del programa Anem al Teatre per al cursos escolars 2012-
2013 i 2013-2014 i que el present protocol ha de formar part de la documentació 
annexa dels plecs de prescripcions tècniques de l’esmentat procediment.  
 
Vist el punt 2.1.3 de la Refosa 1/2010 sobre delegacions 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 de Cultura, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar la minuta del protocol general per tal de formalitzar la participació 
dels ajuntaments interessats a adherir-se al programa “Anem al teatre” a les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i 
Osona per tal de  determinar les obligacions econòmiques i els compromisos de la 
Diputació de Barcelona i dels ajuntaments de les comarques esmentades pel període 
2012-2016, el text literal del qual és el següent:  
 

“ Protocol d’adhesió al programa ANEM AL TEATRE, orga nitzat per la Diputació de 
Barcelona i els ajuntaments, per als cursos 2012-13 , 2013-14, 2014-15, 2015-16 a les 
comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el B erguedà, el Garraf, el Maresme i 
Osona.  

 
 
Explicació del programa  
 
ANEM AL TEATRE és un programa organitzat per l’Àrea de Cultura i l’Àrea d’Educació de la 
Diputació de Barcelona  i els ajuntaments que ofereix, en horari escolar, espectacles d’arts 
escèniques i musicals per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, batxillerat i 
cicles formatius. 
  
Els espectacles del programa “Anem al teatre” són d'una qualitat artística contrastada, 
representats per companyies professionals i adequats a cada cicle escolar. Es representen 
en un aforament limitat (màxim de 200 alumnes entre 3-5 anys i de 350 entre 6-18 anys) per 
tal que l'espectacle pugui ser gaudit en condicions òptimes. 
 
Els objectius bàsics del programa són: 

 
• Familiaritzar l’alumnat amb les arts escèniques, bo i donant a conèixer la diversitat de 

l'oferta teatral i musical. 
• Oferir als centres educatius recursos de qualitat per realitzar les activitats que 

desenvolupen el currículum escolar pel que fa l’aprenentatge de les arts. 
• Garantir un itinerari coherent i complet d’activitats relacionades amb les arts, per a cada 

nivell educatiu. 
• Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu. 
• Afavorir la incorporació de nous espectadors, de manera que el dia de demà els sigui 

normal l'assistència a la programació regular de les arts escèniques i musicals. 
• Garantir la igualtat d'oportunitats d'accés dels alumnes a l'oferta artística sigui quina sigui 

la seva residència. 
• Reforçar les polítiques culturals i educatives locals. 
• Afavorir la coneixença i identificació dels espais escènics del municipi o l’entorn. 
 
El programa “Anem al teatre” també ofereix unes sessions anomenades “Teatre i Literatura”. 
És un projecte adreçat als cursos de batxillerat amb l’objectiu d’estimular la lectura i les 
obres que formen part dels currículums escolars. Ateses les característiques del producte, el 
nombre de places és d’un màxim de 200 alumnes per sessió. 
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També es poden oferir unes sessions de “Teatre debat” per a alumnes de secundària i 
batxillerat amb l’objectiu de treballar els valors a través del teatre. Per garantir la proximitat i 
la màxima participació en el debat els grups seran d’un màxim de 70 alumnes. 
 
El programa “Anem al teatre” és gestionat a cada comarca per una empresa o entitat amb 
experiència en l’organització de programacions adreçades a escolars. Les empreses són 
seleccionades mitjançant la convocatòria d’un procediment obert. La seva tasca és la gestió 
de les inscripcions de les escoles, contractar les companyies (els espectacles de les quals 
hagin estat seleccionats per la Diputació de Barcelona i per una comissió d’experts per a la 
seva programació), les gestions amb els ajuntaments implicats en el programa i els centres 
docents, contractació i coordinació del servei de transport interurbà, en el casos que si 
necessari, coordinar amb els tècnics del teatre la realització de les funcions, imprimir els 
programes de mà, i ser present a totes les funcions del programa. Igualment gestionen els 
cobraments de les entrades dels centres docents. 
 
Gestió econòmica  
 
El preu que ha de pagar l’alumne durant el curs escolar 2012-13 és de 5,20 € per funció. 
Cada nou curs escolar el preu es podrà actualitzar (fent un arrodoniment) atenent l'IPC de 
l'any anterior.  
 
En algun dels productes que s’oferten, ateses les seves característiques i/o que el nombre 
d’espectadors és limitat, pot incrementar-se el preu a pagar per l’alumne. Per al curs 2012-
13 s’estableix el preu per a les sessions de Teatre debat per a secundària a 9 €, i les 
sessions de “Teatre i Literatura” a 6,75 €.  
 
Com a norma general, el transport interurbà per a desplaçar-se des dels centres docents 
dels municipis que no tenen equipament escènic fins al municipi on es realitzarà la funció, el 
contractarà i el finançarà el propi centre docent. Però, com a mesura d’equilibri territorial, els 
centres docents que hagin de contractar transport interurbà tindran una reducció sobre el 
preu de l’entrada per alumne/a. La reducció es restarà del preu de l’entrada i, per tant, els 
centres docents només hauran d’ingressar la diferència.  
 
En els casos en què el preu del transport per alumne sigui superior al cost de l’entrada de 
l’alumne, els serveis de transport interurbà serà contractat per l’empresa gestora i no 
s’aplicarà cap reducció al preu de l’entrada. Aquest cost serà assumit a parts iguals entre la 
Diputació i l’Ajuntament. 
 
Les despeses del programa les constitueixen: 
• els catxets de les companyies 
• el lloguer de l’equipament tècnic si fos necessari 
• els drets d’autor 
• la contractació –si s’escau- dels transport interurbà necessari per al trasllat dels alumnes 

al teatre 
• la gestió i assistència tècnica al programa –que porta a terme l’empresa gestora- (*). 

Pendent de l’adjudicació del procediment obert que es convocarà a l’efecte  
• el lloguer dels espais escènics 
• els elements de difusió general del programa 
• les guies didàctiques del programa 
• Els descomptes de les entrades en concepte  de transport  
 
El programa es finança amb els ingressos dels alumnes que hi participen i les aportacions 
de l’Administració local. La part de les despeses que no queda coberta amb els ingressos 
dels alumnes constitueix el dèficit del programa, i és assumit a parts iguals entre la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments (que paguen la part proporcional pels alumnes que 
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participen del seu municipi).  La Diputació assumeix íntegrament els costos de la confecció i 
tramesa dels dossiers escolars informatius i de les guies didàctiques. 
 
El preu a pagar per l’alumne podrà ser reduït pels ajuntaments. En el cas que aquest 
assumeixi la totalitat del preu d’entrada de l’alumne la Diputació només finançarà el 5% del 
dèficit del programa. 
 
Càlcul de l’import del lloguer dels espais escènics de titularitat pública 

 

• El cost del lloguer dels espais escènics per a les sessions dels alumnes que pertanyin al 
municipi que disposa de l’equipament anirà a càrrec de l’Ajuntament.  

• El cost del lloguer dels espais escènics per a sessions adreçades a alumnes de fora del 
municipi són assumits a parts iguals per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de 
procedència dels alumnes, a raó de 450 €  per dia, calculant la part proporcional dels 
alumnes que no pertanyen al municipi del teatre.  

• En els municipis de menys de 20.000 habitants i que no siguin capitals de comarca 
aquest import serà a raó de 500 € per dia, calculant també la part proporcional dels 
alumnes que no pertanyen al municipi del teatre.  

• En cas que el muntatge d’un espectacle s’hagi de realitzar amb un dia d’antelació, 
s’assumiran per a aquell dia fins a 200 € per l’ús de l’espai escènic. 

 
El cost de lloguer dels espais escènics de titularitat privada seran repartits a parts iguals 
entre la Diputació i els ajuntaments afectats, amb un preu màxim de 600 € diaris. 
 
Dinàmica de funcionament  
 
Durant el mes de març, la Diputació establirà la relació definitiva de les obres que es 
programaran per al curs vinent. Aquesta es confeccionarà a partir de les pròpies propostes 
de la Diputació, les de la Comissió Assessora, les que puguin fer també els ajuntaments i 
les de les empreses contractistes. Tanmateix, aquesta relació final haurà de comptar amb el 
vist-i-plau de la Comissió Assessora. 
 
La Diputació trametrà a l’empresa i/o entitat contractista la llista d'espectacles i concerts que 
configuraran la programació definitiva de l’Anem al teatre a les comarques corresponents i 
els acords econòmics a què ha arribat amb les companyies seleccionades. L'empresa 
assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els grups i companyies que han 
d'intervenir en aquest programa (directament o, en el seu cas, a través del seu representant 
artístic). 
 
L’empresa visitarà els espais escènics on s’hagin de realitzar les funcions i establirà 
contactes amb els seus tècnics responsables per tal de fixar el calendari de les actuacions 
de tot el curs escolar i les especificacions de cada activitat amb els seus requeriments 
tècnics, per tal que les actuacions es puguin desenvolupar amb unes condicions òptimes. A 
l’hora d’escollir els dies de les funcions hom procurarà també tenir presents les necessitats 
dels teatres i la rendibilitat econòmica de les funcions. 
 
Durant el mes de juny la Diputació trametrà als ajuntaments i als centres docents els 
dossiers escolars informatius del programa amb la relació de les diverses propostes 
artístiques i musicals a desenvolupar durant el curs.  
 
Els centres docents podran començar a inscriure’s al programa a finals de juny. Les 
actuacions tindran lloc entre els mesos d’octubre i juny. Abans d’acabar l’any, la Diputació 
enviarà a cada ajuntament una notificació amb les inscripcions d’alumnes del seu municipi i 
el cost previsible del que s’haurà de fer càrrec. Un cop rebuda la notificació per part de la 
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Diputació i la factura per part de l’empresa gestora, l’Ajuntament haurà d’abonar a l’empresa 
el 80 % de l’import total segons els terminis establers a la llei 3/2004, de 29 de desembre, 
de mesures de lluita contra la morositat i la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
llei 3/2004.  Els ajuntaments amb un cost previsible inferior a 100 € abonaran la totalitat de 
l’import un cop finalitzat el programa. A partir del mes de juny, la Diputació notificarà a 
l’Ajuntament les xifres definitives d’alumnes participants i dels costos econòmics. 
L’Ajuntament liquidarà l’import restant a l’empresa gestora, prèvia presentació de la factura. 
Els ajuntaments que al mes de juny els correspongui una aportació econòmica total del 
programa inferior als 60 € seran exempts d’efectuar-ne el pagament i la Diputació 
n’assumirà la seva part. 
 
En el cas que un ajuntament no compleixi amb les obligacions econòmiques que es deriven 
de la seva participació en el Programa, la Diputació de Barcelona es farà càrrec d’aquestes 
obligacions. Posteriorment, la Diputació de Barcelona establirà les mesures per compensar 
les quantitats que hagi hagut de suplementar. 
 
Compromisos dels ajuntaments  
 
Els ajuntaments participants en el programa “Anem al teatre” es comprometen a: 

 
• Corresponsabilitzar-se en l’organització i el seguiment del programa i participar, si és el 

cas, en les reunions de preparació i avaluació de l’activitat. 
• Contribuir a la promoció del programa als centres docents i establir-hi contactes quan 

sigui necessari. 
• Participar econòmicament en el finançament del programa. 

 
Els ajuntaments amb equipaments escènics que s’utilitzin per al programa hauran, a més a 
més, de: 

 
• Facilitar els equipaments escènics i el corresponent equip tècnic i fer els possibles 

perquè els espectacles puguin ser gaudits amb les millors condicions. Caldrà garantir, 
per tant, unes condicions òptimes de climatització de la sala. Els tècnics del teatre i 
l’empresa gestora del programa hauran de coordinar-se per tal d’establir el calendari de 
les actuacions i les especificacions de cada espectacle amb els seus requeriments 
tècnics. 

• Els  dies en què hi hagi funció els ajuntaments hauran d’ubicar al vestíbul del teatre, i en 
lloc ben visible, l’expositor publicitari del programa, confeccionat i cedit per la Diputació 
de Barcelona.  

 
Compromisos de la Diputació de Barcelona  

 
• Organitzar el programa “Anem al Teatre”, garantint la qualitat, professionalitat i idoneïtat 

de l’oferta artística i l’aforament limitat de les sessions, per tal que l’espectacle pugui ser 
gaudit en condicions òptimes. Fer un seguiment rigorós del desenvolupament del 
programa. 

• Participar econòmicament en el finançament del programa. 
• Efectuar la convocatòria d’un procediment obert per a la gestió del programa i contractar-

lo a l’empresa o entitat que millor garanteixi l’acompliment de totes les tasques inherents 
a la gestió. 

• Informar als ajuntaments del desenvolupament general del programa, així com de 
qualsevol qüestió o incidència que sigui del seu interès. 

• Confeccionar i distribuir entre els teatres municipals uns expositors publicitaris del 
programa. 
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• Elaborar i trametre durant el mes de juny als ajuntaments i als centres docents els 
dossiers escolars informatius del programa amb la relació de les diverses propostes 
artístiques d’arts escèniques i musicals a desenvolupar durant el curs. 

• Mantenir el web del programa amb la informació de la programació del curs 
corresponent. 

• Elaborar les guies didàctiques i posar-les al web. 
• Informar abans d’acabar l’any de les inscripcions que s’han produït a cadascun dels 

municipis adherits i del cost previsible del programa i, un cop finalitzat el curs, notificar el 
nombre definitiu d’alumnes participants i el balanç econòmic del programa a cada 
municipi, amb la consegüent distribució de costos entre la Diputació i l’Ajuntament. 

• Un cop finalitzat el curs, trametre a tots els ajuntaments un informe anual del programa a 
la comarca, amb les xifres i els gràfics corresponents. 

 
Formalització de la participació  
 
Els ajuntaments interessats en participar en el programa “Anem al Teatre” hauran d’enviar el 
model d’adhesió al protocol que tot seguit es presenta degudament omplert o bé la 
notificació de  l’acord d’aprovació per part de l’òrgan competent de l’ens local amb els 
vistiplau de l’alcalde o president de l’ens local,  al president delegat de l’Àrea de Cultura o al 
president delegat de l’Àrea d’Educació abans del 10 d’abril de l’any 2012  (Diputació de 
Barcelona. Oficina de Difusió Artística. Comte Urgell 187. 08036 Barcelona).  
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MODEL ADHESIÓ PROTOCOL 
PROGRAMA  ANEM  AL  TEATRE  
PERÍODE 2012-2016 
COMARQUES ALT PENEDÈS, L’ANOIA, EL BAGES, EL BERGUE DÀ, EL GARRAF, 
EL MARESME i OSONA. 
 
 
Jo,...........................................................................................................................com 
a Secretari de .......[nom de l’ens local territorial o ens local dependent]. 
 
CERTIFICO: 
 
Que ........................................................................, com a òrgan competent de l’ens 
local, en data ...../  / 201   , ha aprovat l’adhesió al Protocol General del Programa 
Anem al Teatre pel període 2012-2016, i es compromet a complir les obligacions 
requerides en l’esmentat document. 
 
                        , a              de            de  201   
 

Vist-i-plau del/la 
President/a 

 
 
 

(signatura) 

Segell de l’ens local El/la Secretari/ària 
 
 
 
 

(signatura) 

Cal enviar el certificat a: Àrea de Cultura 
 Oficina de Difusió Artística 
 Adreça: Urgell 187, Edifici “Rellotge” 1a. Planta 
 08036 Barcelona 
 Telèfon: 934.022.683 - Fax: 934.022.819 
 a/e: anemalteatre@diba.cat  

 
 
“ 
Segon.-  Facultar el president delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona per a la signatura de qualsevol document necessari per a l’efectivitat i 
execució dels acords. 
 

 Espai reservat al Registre General 
Diputació de Barcelona 
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ÀREA D’ESPAIS NATURALS  
 

Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
24.- Dictamen que proposa revocar les subvencions a torgades en la 
convocatòria de l’any 2009 a les Explotacions Fores tals, Empreses Agrícoles-
Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabi litació Patrimoni 
Arquitectònic i entitats culturals per activitats e n l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona, per no ha ver justificat dins la data de 
termini. L’import d’aquestes tres subvencions és de  sis mil trenta-quatre euros 
amb setanta-tres cèntims (6.034,73) €.-  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 27 
de novembre  de 2008, 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 any 
2009. 
 
D’acord amb el que disposaven les bases, la junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, en sessió de data 11 de juny de 2009 va aprovar,  entre altres,  
l’atorgament de les  subvencions següents:   
 

NOM NIF IMPORT OP. COMPTABLE 
Ma. Antonia Latorre Gustamante XXXXXXXXX 1.682,67 1103900612 
Manel Cervera Cortada XXXXXXXXX 2.176,03 1103900574 
Can Besa SA XXXXXXXXX 2.176,03 1103900573 
 
Atès que  mitjançant Decret del President Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals, les 
subvencions relacionades,  a petició dels interessats , van  ser prorrogats els seus 
terminis de justificació fins al 31 de desembre de 2010 
 
Atès que a data d’avui, malgrat els requeriments amb acusament de rebuda, les  
subvencions relacionades no ha presentat la documentació justificativa tal com 
estableixen les bases reguladores de les subvencions. 
 
Atès l’article 30, apartat 2,  de la Llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
Vist el punt 2.1.5 de la refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació diferents del Ple, dictada en execució del Decret de la 
Presidència de data 16 de juny de 2010 , i publicada al BOP núm. 149,  de data 23 de 
juny de 2010. 
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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: 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Revocar inicialment  les  subvencions relacionades,  atorgades en la 
convocatòria de l’any 2009 a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-
Ramaderes, Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i 
entitats culturals per activitats  en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona: 
 

NOM NIF IMPORT OP. COMPTABLE 
Ma. Antonia Latorre Gustamante XXXXXXXXX 1.682,67 1103900612 
Manel Cervera Cortada XXXXXXXXX 2.176,03 1103900574 
Can Besa SA XXXXXXXXX 2.176,03 1103900573 
 
Segon.-  Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als  interessats per a que presentin les 
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense 
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà 
a definitiva.   
 
Tercer.-  Comunicar aquesta resolució als interessats per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC  

 
Oficina Tècnica de Turisme 
 
25.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011 amb el Consell 
Comarcal del Barcelonès,  d’import tres-cents seixa nta mil (360.000) € per a 
l’actuació  “F2 Senyalització de la Ronda Verda”.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat Delegat de Turisme, 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 el Consell 
Comarcal del Barcelonès s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat F2 senyalització de la Ronda Verda. 
 
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. 
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Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de 
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les 
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells 
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions. 
 
Vista la Refosa 1/2010, epígraf 2.1.c), que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació 
de convenis per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/71237, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Consell Comarcal del Barcelonès 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: F2 senyalització de la Ronda Verda 

2011 360.000 €  
Total 360.000 € 

Codi XBMQ: 11/X/71237 
Tipus de suport: Econòmic 
Centre Gestor Oficina Técnica de Turisme 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, l’Excm. Sr. 
XXXX, assistit per la Secretària General Il·lma. Sra. Petra Mahillo García. 
 
Consell Comarcal del Barcelonès, representat pel President , XXXXX, assistit per la 
secretari/ària de l’ens, XXXXXXX. 
 
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, el Consell Comarcal del Barcelonès i la Diputació 

de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat F2 senyalització de la Ronda Verda. 

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

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

52/60 

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 XXXXXX. 

 
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 
 
Primer. Objecte del conveni 

1. El Consell Comarcal del Barcelonès i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 
conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar F2 senyalització de la Ronda Verda 
Àmbit de suport del Pla de concertació Infraestructures i equipaments 
Línia d’actuació Turisme 

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

adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 

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

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Econòmic 
Periodificació 2011 360.000 € 
Aportació de la Diputació (total): 360.000 € 

 
� Per part de l’ens local adherit 

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

 
Tercer. 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. 
 
Quart. Justificació de les despeses  

1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 
desembre de 2013. 
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2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

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

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

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

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

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

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

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

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

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
5.  El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  

 
Cinquè. Pagament  
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 
justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents  

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

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

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

 
Setè. Documentació tècnica 

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

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

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

 
Vuitè. 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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Novè. 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. 
 
Desè. Incompliment 

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

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

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

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

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

 
Onzè. 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. 

 
Dotzè. Marc normatiu 

1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

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

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

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

i de règim local de Catalunya. 
- 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. 
 

Tretzè. 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. 
 
Catorzè. Relacions amb terceres administracions púb liques 
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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Quinzè. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”  

 

Segon.- Aprovar una despesa de tres-cents seixanta mil (360.000) €, amb càrrec a 
l’aplicació G/C1A01/432A1/76560 del pressupost ordinari vigent de despeses de la 
Diputació de Barcelona. 
 

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

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

26.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un  conveni  específic del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011 amb el Consorci de 
Promoció Turística del Cardener, d’import cent cinq uanta mil (150.000) € per 
l’actuació  “Senyalització turística del Cardener”. - La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat Delegat de Turisme, 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 el Consorci de 
Promoció Turística del Cardener s’han compromès a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat “Senyalització turística del Cardener”. 
 

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

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

Vista la Refosa 1/2010, epígraf 2.1.c), que atribueix a la Junta de Govern l’aprovació 
de convenis per un import superior a 100.000 €. 
 

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

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/76846, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
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“ CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Consorci de Promoció Turística del Cardener 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Senyalització turística del Cardener 

2011   75.000 € 
2012   75.000 € 

 

Total 150.000 € 
Codi XBMQ: 11/X/76846 
Tipus de suport: Econòmic 
Centre Gestor Oficina Técnica de Turisme 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, l’Excm. Sr. 
XXX, assistit per la Secretària General Il·lma. Sra. Petra Mahillo García. 
 
Consorci de Promoció Turística del Cardener, representat pel President , XXXXX, assistit 
per la secretari/ària de l’ens, XXXXXXX. 
 
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, el Consorci de Promoció Turística del Cardener i la 

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat Senyalització turística del Cardener. 

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

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

 
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 
 
Primer. Objecte del conveni 

1. El Consorci de Promoció Turística del Cardener i la Diputació de Barcelona subscriuen 
el present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Senyalització turística del Cardener 
Àmbit de suport del Pla de concertació Infraestructures i equipaments 
Línia d’actuació Turisme 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 
adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

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

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Econòmic 
Periodificació 2011 75.000 € 
 2012 75.000 € 
Aportació de la Diputació (total): 150.000 € 

 
� Per part de l’ens local adherit 

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

 
Tercer. 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. 
 
Quart. Justificació de les despeses  

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

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

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

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

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

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

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

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

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, 
bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
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3.  En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 
el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

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

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
5.  El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  

 
Cinquè. Pagament  
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 
justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents  

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

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

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

 
Setè. Documentació tècnica 

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

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

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

 
Vuitè. 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  
 
Novè. 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. 
 
Desè. Incompliment 

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

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

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

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

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

 
Dotzè. Marc normatiu 

1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

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

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

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

i de règim local de Catalunya. 
- 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. 
 

Tretzè. 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. 
 
Catorzè. Relacions amb terceres administracions púb liques 
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. 
 
Quinzè. Responsabilitat enfront tercers  
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  

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

 
Segon.- Aprovar una despesa de cent cinquanta mil (150.000) €, dels quals,     
setanta-cinc mil (75.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/C1A01/432A1/76760 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona, i la resta, setanta-cinc mil (75.000) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/C1A01/432A1/76760, del pressupost per a l’any 2012, restant 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’any 2012.  
 
Tercer.- Declarar la plurianualitat de la despesa.  
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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. 
 
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 en funcions, 


