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

 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 9 de juny de 2011. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
2.- Decret de data 23 de maig de 2011, de sol·licitud judicial d’entrada en la porció de 
terreny que forma part de la finca XX, la qual ha estat objecte d’expropiació per 
l’execució del Projecte “Nova connexió entre les carreteres  C-244 i BV-2136 a Sant 
Pere Sacarrera. TM Mediona” i que es correspon a una part del jardí de l’habitatge de 
propietat del senyor Ll. M. G., a fi d’ocupar definitivament la totalitat de la finca 
expropiada. 
 
3.- Decret de data 24 de maig de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu  173/2011-C interposat pel senyor A. L. V. contra el decret de 21 de 
febrer de 2011, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
3008 a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la calçada. 
 
4.- Decret de data 24 de maig de 2011, de compareixença en el procediment 
d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 1722/2010, instat pel senyor S. V. V. 
qui manifesta ser propietari de diverses finques situades al terme municipal de XXXX i 
inscrites al Registre de la propietat de XXXXX. 
 
5.- Decret de data 26 de maig de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu  núm. 119/2011-D, interposat pels senyors I. A. G. i J. A. F. contra la 
resolució de data 16 de desembre de 2010, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera B-142 a causa de la topada contra dos senglars que van 
irrompre a la calçada. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada de la providència dictada pel 
Jutjat Social núm. 11 de Barcelona en data 18 de maig de 2011, que declara tenir per 
desistit el senyor J. M. C. del procediment de reclamació de quantitat núm. 1000/2010 
en relació amb la Diputació de Barcelona. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria de 
la segona edició del Premis de Contes Breus “Relats d’Europa”. 
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8.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió 
directa i del conveni específic de col·laboració regulador de la mateixa, entre el Centre 
Llatinoamericà per al Desenvolupament Rural – RIMISP i la Diputació de Barcelona 
per a la realització del projecte “Enfortiment de les coalicions territorials pel 
desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú”. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
9.- Donar compte de l’Informe de Seguiment  anual  del pressupost per programes del 
1r. trimestre de l’any 2011. 
 
Programa de Crèdit Local 
 
10.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-tres mil 
vint euros amb seixanta-set cèntims (53.020,67) € a l’Ajuntament de Navarcles a 
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les 
inversions del pressupost 2011. 
 
11.- MATADEPERA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-quatre 
mil vuit-cents quaranta-quatre euros amb nou cèntims (64.844,09) € a l’Ajuntament de 
Matadepera a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
12.- SÚRIA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-dos mil     
dos-cents vuitanta-un euros amb setanta cèntims (52.281,70) € a l’Ajuntament de 
Súria a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar 
les inversions del pressupost 2011. 
 
Caixa de Crèdit 
 
13.- BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set cèntims (95.470,77)€ per 
a finançar l’actuació local “Magatzem municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
14.- BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quatre mil quaranta-quatre euros amb quaranta cèntims (4.044,40) € per a finançar 
l’actuació local “Remodelació flik flak” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
15.- BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cinquanta mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims 
(50.484,83)€ per a finançar l’actuació local “Remodelació ateneu” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
 
16.- GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa mantenir la vigència del Crèdit de Caixa 
d’import divuit mil dos-cents quaranta set (18.247) € per a finançar l’actuació local 
“Centre prom. turist. i aula funic.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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17.- MATADEPERA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Compra finca 
Sant Joan 53 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
18.- SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cinquanta mil  (50.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicle brigada” al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
19.- SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrer darrera 
Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20.- Dictamen que proposa autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona per a la instal·lació 
de mòduls provisionals per a vestuaris a les instal·lacions esportives de les Llars 
Mundet. 
 
21.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes  no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments. 
 
22.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes  no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments. 
 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL CARRER 
NOU, DE LA PLAÇA MAJOR, DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA I DEL CARRER DE 
BAIX” (11/X/71098) de l’Ajuntament de Prats de Rei. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “MOBILIARI, EQUIPAMENT ESCÈNIC I GRADES 
TELESCÒPIQUES SALA POLIVALENT” (11/X/77384) de l’Ajuntament de Montornès 
del Vallès. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Miguel Torres SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/817. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gisa-Gestió 
d’Infraestructures, S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2011/1437. 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

5/114 

27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Cedinsa Eix Transversal, en resolució de l’expedient núm. 2011/2309. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta de 
Compensació del Sector 19è de l’Espelt, en resolució de l’expedient núm. 2011/3099. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Merlès, en resolució de l’expedient núm. 2011/3256. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Ten 
Equs, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/3526. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/4188. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Aigües Ter Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2011/4289. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Copisa Constructora Pirenaica, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4500. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Tavèrnoles, en resolució de l’expedient núm. 2011/4770. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2011/4793. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Cedinsa, en resolució de l’expedient núm. 2011/5087. 
 
ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM  

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar les clàusules addicionals 76a, 77a, 78a i 79a de 
desplegament del conveni de 19 de desembre de 1995 entre la Diputació de 
Barcelona, el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. 
 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  

 
38.- Dictamen que proposa rectificar l’error, en el sentit d’afegir l’aplicació 
pressupostària corresponent a Mancomunitats, en el Dictamen de la Junta de Govern 
de data 28 d’abril de 2011 pel qual es va aprovar la reedició del Programa 
complementari d’urgència social per a l’any 2011 en el marc de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011. 
 

39.- Dictamen que proposa aprovar l’ampliació fins el 15 de setembre de 2011, el 
termini per a la presentació de sol·licituds de participació a la setena edició del Premi 
Josep Ma. Rueda i Palenzuela. 
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ÀREA DE CULTURA  
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i 
Riells, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb el 
corresponent conveni. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament d’Esparreguera, 
en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació 
ofereix en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent 
conveni. 
 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
42.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúncia de diversos municipis a accions 
de suport econòmic consistents en fons de prestació destinats a “Suport a la 
suficiència alimentària a les escoles bressol municipals”, i concessió d’aquests ajuts a 
l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, amb una aportació econòmica  de la 
Diputació per a l’any 2011 de  mil  quatre-cents quinze euros amb quaranta-quatre 
cèntims (1.415,44) €. 

 
43.- Dictamen que proposa l’aprovació del canvi de destinació d’ajut econòmic d’import 
cinc-cents cinc mil (505.000) €, per a la construcció d’una nova escola bressol 
Fàbregas i atorgar un nou conveni per a la mateixa finalitat per import de sis-cents 
cinquanta-cinc mil (655.000) €. 
 
44.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga fins el 30 de juny de 2012, del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de 
Mar, que té per objecte la cessió d’espais a aquest per desenvolupar activitats 
formatives. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT  

 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

45.- Dictamen que proposa convalidar l’ampliació en 5 dies hàbils el termini fixat en les 
Bases específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a serveis i activitats en matèria de medi ambient durant l’any 2011, a 
favor d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre i resoldre la 
convocatòria corresponent. 
 

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

Secretaria General 
 
2.- Decret de data 23 de maig de 2011, de sol·licit ud judicial d’entrada en la 
porció de terreny que forma part de la finca XX, la  qual ha estat objecte 
d’expropiació per l’execució del Projecte “Nova con nexió entre les carreteres    
C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona” i que es correspon a una 
part del jardí de l’habitatge de propietat del seny or Ll. M. G., a fi d’ocupar 
definitivament la totalitat de la finca expropiada. - La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència en funcions, acorda restar assabentada del 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
Per Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Habitatge de la Diputació de Barcelona de data 18 de març de 2010, es va iniciar 
expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats per l’execució del Projecte 
anomenat “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere 
Sacarrera. T.M. Mediona”. 
 
Entre la relació de béns i drets afectats per l’expropiació, es troben diverses parcel·les 
propietat del senyor Ll. M. G. G., una de les quals és la identificada amb el número 
d’afecció XX (en endavant, finca XX), que abasta 9.196,13 metres quadrats. 
 
Mitjançant Decret d’aquella Presidència delegada de la Corporació de data 27 de juliol 
de 2010, la Diputació va aprovar el full d’apreuament, entre d’altres, de la finca XX, i es 
va trametre l’expedient al Jurat d’Expropiació de Catalunya (en endavant JEC), Secció 
de Barcelona, a fi de que decidís sobre el preu just. 
 
Per Resolució de data 5 de novembre de 2010, el JEC va fixar el preu just de la finca 
XX en 24.746,81 €, quantitat que li va ser oferta al senyor G. per Decret de 22 de 
desembre de 2010, qui no va acceptar, per la qual cosa el 24 de febrer de 2011 la 
Corporació va consignar el preu just fixat pel JEC a la Caja General de Depósitos, 
depenent del Ministeri d’Hisenda. 
 
Un cop consignat el preu, en data 8 de març de 2011 es va dur a terme l’ocupació 
efectiva de la finca XX, de la que es va aixecar la corresponent Acta, tret d’una porció 
de terreny de 64,43 metres quadrats, de forma triangular, que es correspon amb una 
part del jardí de l’habitatge confrontant ubicat al carrer XX, XX de XXXX, propietat del 
senyor G., i que es troba tancat. 
 
Com que l’ocupació efectiva i l’accés a aquella porció de terreny, que també forma part 
de la finca expropiada, no és pot realitzar de forma directa sinó que requereix del 
consentiment del titular en constituir part del jardí del seu habitatge (article 51 Llei 
d’Expropiació Forçosa), cal demanar l’autorització judicial, cosa que s’ha de articular 
pel procediment establert en l’article 8.6 LJCA.  
 
Prèviament a la sol·licitud d’autorització judicial, cal donar la oportunitat a l’interessat 
de complir voluntàriament la resolució administrativa, consistent en l’ocupació efectiva 
del terreny expropiat -un cop ja s’ha consignat el preu- a fi de començar les obres de la 
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carretera. Així, per Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona de data 31 de març de 2011 s’ha 
requerit el senyor G. perquè en el termini de cinc dies manifesti expressament si 
autoritza l’accés a la zona d’expropiació de 64,43 m2, indicant-li que en cas de silenci 
s’entén que hi denega l’accés. 
 
El requeriment ha estat contestat per un escrit del lletrat senyor Ò. B. M. -que li  
representa en l’expedient expropiatori-, on manifesta que el dit requeriment ha de 
realitzar-se en un “domicili personal” del senyor G., al·legant que l’accés a l’habitatge 
incideix en el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili, i que el dit accés excedeix 
dels poders de representació del seu mandatari. Per Decret de la presidència de 10 de 
maig de 2010, s’ha dut a terme el requeriment de compliment voluntari en el domicili 
indicat pel seu lletrat, resultant efectiva la notificació el dia 11 de maig; i transcorregut 
el nou termini de cinc dies (que finia el 18 de maig) sense que res no hagi manifestat, 
s’ha d’entendre que s’hi oposa i que per tant queda expedita la via de l’art. 8.6 LJCA. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, que es mostra favorable a instar l’autorització judicial d’entrada en el lloc 
en qüestió, i a designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci 
càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el dit procediment judicial. 
 
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la 
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16 
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president 
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Instar l’autorització judicial d’entrada en el lloc descrit en la part expositiva 
d’aquesta Resolució, a fi d’ocupar efectivament la totalitat de la finca XX expropiada i 
realitzar els treballs materials d’execució del projecte “Nova connexió entre les 
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. T.M. Mediona”. 
 
Segon.-  Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la representació i de la 
direcció tècnica de la Corporació.  
 
3.- Decret de data 24 de maig de 2011, de compareix ença en el recurs contenciós 
administratiu  173/2011-C interposat pel senyor A. L. V. contra el decret de 21 de 
febrer de 2011, que desestima la reclamació de resp onsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accide nt de trànsit que va tenir lloc 
a la carretera BV-3008 a causa de la irrupció sobta da d’un senglar a la calçada.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, 
acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 173/2011-C, 
procediment abreujat, interposat pel senyor A. L. V. contra el Decret de data 21 de 
febrer de 2011 que desestima la reclamació patrimonial interposada pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 14 de desembre de 2009, en 
la carretera BV-3008, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la 
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la 
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16 
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president 
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 173/2011-C, procediment abreujat, 
interposat pel senyor A. L. V. contra el Decret de data 21 de febrer de 2011 que 
desestima la reclamació patrimonial interposada pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el dia 14 de desembre de 2009, en la carretera BV-3008 
a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
4.- Decret de data 24 de maig de 2011, de compareix ença en el procediment 
d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 1722 /2010, instat pel senyor    
S. V. V. qui manifesta ser propietari de diverses f inques situades al terme 
municipal de XXXX i inscrites al Registre de la pro pietat de XXXX.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, acorda restar 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat de Primera Instància núm. 5 (ant. CI-5) de Granollers ha emplaçat a la 
Diputació de Barcelona mitjançant cèdula d’emplaçament de data 2 de maig de 2011, 
notificada el dia 13, en el procediment d’expedient de domini per excés de cabuda 
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núm. 1722/2010, instat pel senyor S. V. V., qui manifesta ser propietari de varies 
finques que descriu a la demanda, situades al terme municipal de XXXX i inscrites al 
Registre de la propietat de XXXX. 
 
El Jutjat, en virtut de l’establert per l’art. 201, 3ª de la Llei Hipotecaria, per Providència 
de 2 de maig de 2011, ha donat trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal i als limítrofs, 
entre els quals es troba aquesta Excma. Diputació de Barcelona, per tal que en el 
termini de 10 dies, compareguin i al·leguin el que al seu dret convingui. 
 
L’excés de cabuda que l’actor pretén, podria afectar finques propietat de la Diputació 
de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent 
comparèixer en aquest procediment judicial, en defensa dels interessos de la 
Corporació. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat 
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè, 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de 
referència. 
 
Vist el punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
16 de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 (ant. CI-5) de 
Granollers en el procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 
1722/2010, instat pel senyor S. V. V., qui manifesta ser propietari de varies finques que 
descriu a la demanda, situades al terme municipal de XXXX i inscrites al Registre de la 
propietat de XXXX. 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i  d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat. 
 
5.- Decret de data 26 de maig de 2011, de compareix ença en el recurs contenciós 
administratiu  núm. 119/2011-D, interposat pels sen yors I. A. G. i J. A. F. contra la 
resolució de data 16 de desembre de 2010, que deses timava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys de rivats de l’accident de trànsit 
que va tenir lloc a la carretera B-142 a causa de l a topada contra dos senglars 
que van irrompre a la calçada.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
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per la Presidència en funcions, acorda restar assabentada del present Decret, que és 
del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 119/2011-D, procediment 
abreujat, interposat pels senyors I. A. G. i J. A. F. contra la resolució de data 16 de 
desembre de 2010, que desestimava de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials i personals soferts amb motiu de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 16 d’abril de 2010 a la carretera B-142 a causa de la topada contra 
dos porcs senglars que van irrompre sobtadament a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la 
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 19 de maig de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat a la Companyia 
Asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España com a part interessada 
en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té subscrita una pòlissa 
amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la 
qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació en els processos jurisdiccionals 
que es suscitin envers aquesta matèria. 
 
Atès que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i 
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels 
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la 
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les 
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la 
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16 
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president 
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
119/2011-D, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona 
pels senyors I. A. G. i J. A. F. contra la resolució de data 16 de desembre de 2010, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials i personals soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 
d’abril de 2010 a la carretera B-142 a causa de la topada contra dos porcs senglars 
que van irrompre sobtadament a la calçada. 
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Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 119/2011-D, a la Companyia Asseguradora 
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i 
Cardona i el procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Quart.-  Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a 
càrrec de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances 
que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia. 
 
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentada d e la providència dictada 
pel Jutjat Social núm. 11 de Barcelona en data 18 d e maig de 2011, que declara 
tenir per desistit el senyor J. M. C. del procedime nt de reclamació de quantitat 
núm. 1000/2010 en relació amb la Diputació de Barce lona.-  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 23 de desembre de 
2010, va acordar donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 26 
de novembre de 2010, pel qual s’acordava comparèixer en el procediment de 
reclamació de quantitat núm. 1000/2010, interposat pel senyor J. M. C. contra la 
Diputació de Barcelona i les empreses Ambilim Professional Services SA i Proyectos 
Integrales de Limpieza SA, en reclamació de la part proporcional corresponent de la 
paga extra d’estiu 2010 del període 01/07/2009 al 31/12/2009 més el 10% de l’interès 
legal. 
 
Vist que el titular del Jutjat Social núm. 11 de Barcelona ha dictat una providència per 
la qual s’acorda tenir per desistit el senyor M. de la seva demanda en relació amb la 
Diputació de Barcelona com a conseqüència de l’escrit presentat pel mateix recurrent. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
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 providència del Jutjat Social núm. 11 de 
Barcelona, de data 18 de maig de 2011, dictada en el procediment de reclamació de 
quantitat núm. 1000/2010, mitjançant la qual acorda tenir per desistit el recurrent, 
senyor J. M. C., de la seva demanda en relació amb la Diputació de Barcelona. 
 

Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 11 de Barcelona als efectes 
oportuns. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases r eguladores i de la 
convocatòria de la segona edició del Premis de Cont es Breus “Relats 
d’Europa”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vistes les previsions normatives establertes en l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 240, i concordants, del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril; en els articles 118 i següents del Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny; així 
com en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i en l’Ordenança 
general de subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 13, de 15 de gener 
de 2009). 
 
En el desenvolupament de les competències que li atribueix la normativa de règim 
local, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació Europea de la 
Direcció de Relacions Internacionals, informa i forma els ajuntaments de la província 
de Barcelona sobre la Unió Europea i promou la sensibilització de la ciutadania al 
respecte. 
 
Com a beneficiària d’una subvenció de la Comissió Europea, la Diputació de 
Barcelona acull, des de l’any 2009, el Punt d’Informació “Europe Direct” a Barcelona. 
Dins d’aquesta subvenció, en el pla d’acció per a l’any 2011, es preveu la convocatòria 
d’uns premis de sensibilització i participació ciutadana sobre Europa. 
 
L’any 2010, mitjançant el dictamen 590/10 de 22 de juliol, es van aprovar les bases 
reguladores i la convocatòria de la primera edició dels Premis de Contes breus “Relats 
d’Europa”. En aquest marc, s’ha considerat oportú convocar la segona edició de dits 
Premis amb l’objectiu de reconèixer social i institucionalment la tasca desenvolupada 
per la ciutadania en favor dels valors i ideals europeus i/o la visualització, presència o 
ressò europeu de les nostres ciutats, pobles i viles de la província de Barcelona.  
 
Per tal d’atorgar els premis en el transcurs de l’any 2011, i per complir els requisits del 
procediment reglamentari, es fa necessària l’aprovació d’unes bases reguladores que 
reglamentin la concessió dels premis d’acord amb els principis de publicitat, 
objectivitat, lliure concurrència i igualtat, i amb adequació a la legalitat pressupostària 
així com obrir la convocatòria corresponent. 
 
Vist el punt 2.1.6 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de Presidència 
de data 16 de juny de 2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores dels Premis “Relats d’Europa”, convocatòria 
02653/2011, segons el text que es transcriu a continuació: 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

14/114 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE CON TES BREUS 
“RELATS D’EUROPA” 
 
Convocatòria:   02653/2011 
 
Primera.- L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió dels Premis de Contes 
Breus “Relats d’Europa”. Aquests premis pretenen assolir els objectius següents:  

 
1. Premiar a la ciutadania de la província que hagi contribuït, a través del seu conte breu o 

relat al desenvolupament de les diferents realitats, valors i ideals europeus. 
 
2. Estimular, per mitjà del relat o conte, la projecció europea de la ciutat, poble o vila de la 

província. 
 
3. Il·lustrar experiències, aspectes o situacions que es viuen a les ciutats, pobles o viles de 

la província en el marc de convivència de l’espai comú europeu en base als valors i 
ideals de la diversitat i interculturalitat. 

 
Segona.-  Podrà participar en la convocatòria dels premis, d’acord amb allò previst en 
aquestes bases: 

 
1. Qualsevol persona física, resident a la província de Barcelona. 

 
Tercera.-  Hi haurà dues categories de premis: 

 
� Sènior (a partir dels 18 anys): Premi de 500 € 
� Júnior (fins a 18 anys): Premi de 500 € 

 
Els candidats/tes es presentaran a una o altra categoria segons l’edat que tinguin en el 
moment de finalització del termini de presentació de les candidatures. 
 
Quarta.-  Els contes breus, juntament amb la instància de sol·licitud de participació es 
presentaran, dins el termini que s’estableixi en l’acord de convocatòria dels premis, en el 
Registre General de la Diputació de Barcelona, sens perjudici de la utilització dels mitjans 
que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Cinquena.-  Els contes breus tractaran de la visualització d’Europa dins la seva ciutat, poble 
o vila de la província de Barcelona i tindran el format següent: 
- Extensió d’entre cinc i deu fulls DIN-A4. 
- Tipus i mida de lletra: “arial”, “12” 
- Espaciat: Normal a doble espai. 
- Idioma: Català o castellà. 

 
Sisena.- El Jurat, que avaluarà les candidatures presentades en funció del grau 
d’assoliment dels objectius fixats a la base primera i elevarà la proposta de resolució, estarà 
format per les persones següents: 
- El/La Director/a de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 
- El/La Director/a de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona 
- El/La Responsable de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 
- El/La President/a del Consell Català del Moviment Europeu 
- El/La Cap d’Oficina de Cooperació Europea de la Direcció de Relacions Internacionals de 

la Diputació de Barcelona 
- El/La Tècnic/a Assessor de Relacions Internacionals Culturals de la Diputació de 

Barcelona 
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Així mateix, la Responsable de Sensibilització de Cooperació Europea de la Direcció de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona actuarà com a secretària i elaborarà 
l’acta resultant de la reunió del Jurat. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament dels premis serà 
aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
El Jurat podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst. 
 
Setena.-  Els/les guanyadors/res dels premis cediran de manera no exclusiva els drets 
d’explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública i 
transformació) dels contes breus premiats a la Diputació de Barcelona. 
 
Vuitena.- 1. El fet de presentar la documentació per tal de participar i d’optar a la concessió 
d’aquests premis, suposa l’acceptació íntegra i sense reserves d’aquestes bases.  
 
2. El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases. ”  

 
Segon.-  Autoritzar la despesa de mil (1.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10400-144A0-48100 del vigent pressupost de despeses de la Corporació. 
 
Tercer.- Publicar aquestes bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, 
sotmetre-les a informació pública per un termini de vint dies hàbils, a comptar des del 
dia següent al de la seva publicació, i inserir una referència d’aquest anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.-  Aprovar l’obertura de la convocatòria pública per a l’atorgament dels Premis de 
Contes Breus “Relats d’Europa”, pel període comprès entre el dia següent al de la 
publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i el dia 15 
d’octubre de 2011. 
 
8.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’atorgamen t d’una subvenció per 
concessió directa i del conveni específic de col·la boració regulador de la 
mateixa, entre el Centre Llatinoamericà per al Dese nvolupament Rural – RIMISP i 
la Diputació de Barcelona per a la realització del projecte “Enfortiment de les 
coalicions territorials pel desenvolupament i la de scentralització de l’Estat a 
Perú”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vista la petició formulada pel Centre Llatinoamericà per al Desenvolupament Rural - 
RIMISP per tal que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament 
del projecte “Fortalecimiento de las coaliciones territoriales para el desarrollo y la 
descentralización del Estado en Perú”. 
 

Vist que la cooperació al desenvolupament es contempla ja en el paràgraf setè del 
preàmbul de la Constitució Espanyola on es parla de la col·laboració en l’enfortiment 
de relacions pacífiques i de la cooperació eficaç entre els pobles de la Terra.  
 

Vist que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, en el seu article 20, reconeix les competències dels ens locals per 
a realitzar cooperació al desenvolupament sobre la base del principis de autonomia 
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pressupostària i autorresponsabilitat, i, en l’article 34, preveu que els projectes de 
cooperació al desenvolupament s’executaran mitjançant l’atorgament de subvencions 
i/o la formalització de convenis de col·laboració.  
 

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 

Atès que, aquesta Ordenança estableix, al seu article 15, els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 

Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes 
a l’apartat c) del punt 1 de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa, pels següents motius: 
 

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

 

- La naturalesa del projecte així com del beneficiari de la subvenció són 
incompatibles amb el principi de concurrència donat que es tracta d’un projecte 
que ha de ser executat pel Centre Llatinoamericà pel Desenvolupament Rural 
(en endavant, RIMISP), ja que aquesta organització és un referent clau a 
Amèrica Llatina en l’impuls de les coalicions territorials com a agents de canvi 
institucional i disposa d’una xarxa d’organitzacions als diferents països de la 
regió andina.  Atesa la voluntat del projecte de constituir i desplegar coalicions 
territorials que permetin una concertació estratègica amb els diferents actors 
involucrats per influir en la pressa de decisions de polítiques, amb un interès 
especial a la Regió Andina i al Perú, es determina que RIMISP és la contrapart 
idònia per desenvolupar-ho amb les millors garanties en relació als objectius i 
resultats esperats. 

 

- Considerant que ha conclòs un procés de concertació estratègica entre les 
dues organitzacions, en quant als termes de la col·laboració i la concreció de 
les activitats e impactes esperats al projecte, es justifica que es tramiti 
l’aprovació del mateix, doncs les activitats previstes en el projecte 
comprometen a diferents actors i la seva demora podria causar perjudici als 
mateixos i a la pròpia viabilitat de la iniciativa. 
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Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a que aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
Atès que segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, a 
més del la 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 la 
mateixa finalitat. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació dels convenis específics l’import dels quals 
supera els 100.000 € correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
segons l’establert al punt 2.1.3.c) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16 de juny de 2010, i 
publicada al BOPB núm. 149, de 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Centre 
Llatinoamericà per al Desenvolupament Rural - RIMISP, amb número de registre 
73.063.100-6 per un import de cent cinquanta mil (150.000) €, destinada a col·laborar 
en el finançament del projecte “Enfortiment de les coalicions territorials pel 
desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú”, d’acord amb l’apartat c) del 
punt 1 de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Segon.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la 
qual és el següent: 
 

 “CONVENIO A FORMALIZAR CON EL CENTRO LATINOAMERICA NO PARA EL 
DESARROLLO RURAL – RIMISP PARA DESARROLLO DEL PROYE CTO 
“FORTALECIMIENTO DE LAS COALICIONES TERRITORIALES P ARA EL 

DESARROLLO Y LA DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO EN PER Ú” 
 

ENTIDADES QUE INTERVIENEN 
 
De una parte, el Centro Latinoamericano para el desarrollo rural – RIMISP (en adelante 
“RIMISP”), con domicilio en XXXX, Piso X. XXX, XXXX, XXX y número de registro 
XXXXXXX, representado por Claudia Inés Serrano Madrid,  en virtud de Directora Ejecutiva. 
 
Y, de otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (08008) y NIF XXXXXXXXX, representada por el Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, 
Presidente de la Diputación de Barcelona, a tenor de las competencias que le confiere el 
Texto Refundido 1/2010 sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB 149, de 23 de junio de 2010) y 
asistido por la Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las facultades 
reservadas en el Decreto de la Presidencia de la corporación de 22 de marzo de 2010 
(BOPB núm. 52. de 31 de marzo de 2010). 
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ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
En consonancia con las tendencias actuales de internacionalización municipalista, la 
Diputación de Barcelona ha integrado paulatinamente la acción internacional en tanto que 
política pública. El propio Plan de Acción del Mandato 2008-2011 recoge explícitamente las 
relaciones internacionales como una línea de su actuación estratégica. 
 
En este marco, la Diputación de Barcelona ha apostado por consolidar su compromiso con 
la cooperación al desarrollo desde la especificidad del gobierno local y, en consecuencia, 
promueve relaciones y alianzas con el objetivo de reforzar la gobernabilidad democrática y 
el desarrollo local. 
 
Partiendo de la especificidad en tanto que gobierno local, los principios de la cooperación 
descentralizada pública, de las prioridades estratégicas identificadas en las regiones 
prioritarias de actuación y de la experiencia acumulada hasta el momento, la Diputación de 
Barcelona concentra sus intervenciones de cooperación en: 
 
� El refuerzo institucional y de las capacidades a través de la formación y la asistencia 

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

procesos de descentralización y democratización real;  
� La promoción, a través del apoyo técnico y financiero, del desarrollo local y de las 

políticas públicas innovadoras que incluyan un enfoque participativo; 
� La potenciación de innovadoras políticas públicas locales que promueven la cohesión 

social, que amplían las capacidades de los gobiernos subnacionales para afrontar los 
retos de la globalización, en particular a la hora de garantizar la equidad e igualdad de 
género, la lucha contra el cambio climático, la gestión de los flujos migratorios y la 
promoción de la convivencia o la innovación en el desarrollo económico local; y 

� La promoción de la gobernanza local a través de la articulación de los diferentes actores 
de los territorios, actores públicos y sociedad civil, y el intercambio entre actores del sur y 
del norte, en la puesta en marcha de estrategias de desarrollo local 

 
Es por ello que la Diputación de Barcelona promueve espacios de trabajo articulado con 
instituciones homólogas en los países en desarrollo. Lo que implica compartir visiones, 
objetivos así como intercambiar aprendizajes y experiencias. También significa dotar a los 
procesos en marcha de mayor coherencia con los intereses de la ciudadanía en particular, 
la sociedad civil en general, las instituciones públicas y otros actores públicos y privados, 
tanto en los países con los que se colabora como al interior de la provincia de Barcelona. 
 
El trabajo en red y la cooperación técnica es una de las principales metodologías 
promovidas desde la Diputación de Barcelona en su trabajo en cooperación al desarrollo. La 
identificación de ámbitos de impacto en el territorio motivados desde lógicas globales 
requiere de respuestas por parte de las políticas públicas locales y de alianzas entre actores 
públicos y privados para la definición de prioridades políticas, económicas y sociales, 
remarcando el liderazgo de los gobiernos locales en sus diferentes formas y niveles. 
 
Por todo ello, la mirada transversal puesta en el refuerzo de la descentralización y la 
autonomía local impacta en la mejora de las capacidades con las que se asume el reto de la 
gobernanza local. 
  
En concreto, en la Región Andina se están dando interesantes procesos políticos y jurídicos 
de descentralización, en los que la sociedad civil en forma de organizaciones territoriales, 
centros de estudio y otros modelos de entidades llevan tiempo planteando instrumentos 
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innovadores con la mirada puesta en la mejora de la institucionalidad democrática y el 
desarrollo local. 
 
El Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural – RIMISP es una organización regional 
latinoamericana sin fin de lucro que inició sus labores en 1986.  
 
Su finalidad institucional es el desarrollo rural latinoamericano, entendido como el 
fortalecimiento de las capacidades de los diversos grupos sociales rurales y como la 
expansión de las libertades de las personas que integran las sociedades rurales de nuestra 
región. RIMISP contribuye con conocimientos para apoyar procesos de cambio institucional, 
de innovación productiva y de fortalecimiento de actores sociales, que revitalicen y 
transformen las sociedades rurales latinoamericanas haciéndolas más justas y equitativas. 
RIMISP asigna una importancia primordial a invertir en la construcción de relaciones con 
socios diversos, basadas en normas de confianza, reciprocidad y respeto. Realiza todas sus 
funciones a través de redes basadas en dichas relaciones. 
 
Por su parte, Diputación de Barcelona promueve desde su estrategia de cooperación el 
Desarrollo y su trabajo en la Provincia de Barcelona iniciativas que apoyan el fortalecimiento 
de las alianzas entre actores de los territorios como estrategia de desarrollo local. Su rol en 
el acompañamiento a estructuras gubernamentales y de la sociedad civil, en forma de redes 
y plataformas, es una de sus principales fortalezas y apuestas. 
 
Tanto RIMISP como la Diputación de Barcelona comparten intereses vinculados al refuerzo 
institucional de los gobiernos locales e intermedios y al rol que estos pueden ejercer en la 
construcción de alianzas estratégicas con otros actores territoriales y con ello afrontar 
procesos de desarrollo que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible. De igual modo,  
comporten la necesidad de avanzar en los procesos de descentralización que permitirán 
mejorar las condiciones y capacidades para que los gobiernos locales e intermedios puedan 
impulsar políticas públicas promotoras de cohesión social (territorial y económica). Por todo 
ello, RIMISP ha participado en espacios ofrecidos por Diputación de Barcelona (en el Primer 
Diálogo Regional del Programa URB-AL, en Montevideo, en septiembre de 2010; en el 
Primer Encuentro URBsociAL, celebrado en Sitges, en octubre de 2010); y Diputación de 
Barcelona ha participado igualmente de espacios ofrecidos por RIMISP  (en el Encuentro 
sobre Dinámicas Territoriales, en San Salvador, en marzo de 2011).  A lo largo de todo este 
tipo se ha debatido, analizado y formulado conjuntamente la propuesta de este proyecto. En 
ese marco se ha previsto, como una actividad clave para iniciar la implementación del 
proyecto, la realización inminente de un seminario de lanzamiento en el que abordar y 
profundizar en los enfoques, metodologías y actividades previstas, a modo de asegurar un 
desarrollo ágil y eficaz del mismo. 
 
La minuta del presente convenio ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la corporación de fecha [    ] de 2011.  
 
Por todo ello ambas partes, de común acuerdo, y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan el presente convenio que se regirá por los siguientes 

 
PACTOS 

 
Primero.- OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tiene por objeto regular la subvención otorgada por la Diputación de 
Barcelona para colaborar en la financiación del proyecto “Fortalecimiento de las coaliciones 
territoriales para el desarrollo y la descentralización del Estado en Perú”.  
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El coste total del proyecto es de 168.600 € de los cuales la Diputación de Barcelona 
aportará ciento cincuenta mil (150.000) € que serán transferidos a RIMISP, entidad que, a 
su vez y tal y como se especifica en el Pacto Segundo a continuación, garantizará la 
aportación restante. 
 
Segundo.- OBLIGACIONES DE RIMISP 
 
En ejecución de la actividad subvencionada por la Diputación de Barcelona, RIMISP se 
compromete a: 
 
I. Garantizar la aportación, mediante sus propios fondos u otros provenientes de 

terceros, de la parte de financiación restante, esto es, 18.600 €. 
 
II. Ejecutar la actividad en el plazo acordado en el Pacto Quinto a continuación, de 

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

 
a. La construcción de un consenso sobre “coaliciones territoriales para el 

desarrollo” y la selección de dos territorios en Perú donde desarrollar la acción 
b. La constitución y despliegue de las coaliciones y el desarrollo de trabajo de 

campo correspondiente con los actores para lograr una concertación estratégica 
que permita constituir las coaliciones y definir planes de acción estratégicos 

c. El diseño de Espacios de Diálogo y Aprendizaje (EDA), que reúna información 
sobre dinámicas de descentralización y sus actores en Perú y la realización de 
un taller de debate multiactor y multinivel con la participación de actores 
relevantes, gobiernos regionales y nacional 

d. La puesta en marcha de los EDA, que contempla un sistema virtual y de red, 
además de mecanismos de intercambio (rutas de aprendizaje), productos y 
servicios asociados 

e. La construcción e implementación de un modelo de autoevaluación del proceso 
f. La capitalización y evaluación del proceso, de los resultados e impactos; la 

selección de otros territorios en otros países andinos en los que constituir y 
desplegar coaliciones territoriales para el desarrollo 

g. El despliegue de una estrategia de captación de socios y fondos para viabilizar la 
ampliación y continuidad del proyecto.  

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

única y exclusivamente, a la finalidad para la cual ha sido concedida. 
 
IV. Presentar las justificaciones de los gastos efectuados en ejecución de las actividades 

relacionadas, en los plazos y la forma que se establecen en el Pacto Sexto a 
continuación. 

 
V. Informar razonada y previamente a la Diputación de Barcelona de cualquier cambio 

de contenido de la actividad con la finalidad de que ésta pueda autorizarlo, en su 
caso. Si la modificación solicitada no supera, cumulativamente, el 10% del importe 
total de la subvención y no supone un cambio sustancial de la actividad, se entenderá 
autorizada previa comunicación por escrito, con anterioridad a la ejecución de la 
actividad, de RIMISP a la Diputación de Barcelona. 

 
En el supuesto de que la modificación que se pretende realizar supere el 10 % del 
importe total de la subvención o suponga un cambio sustancial en el proyecto o las 
actividades previstas, RIMISP solicitará por escrito la autorización de la Diputación de 
Barcelona con anterioridad a la realización de la actividad. 
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VI. Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la subvención, el 
importe justificado sea inferior al pagado por la Diputación de Barcelona, RIMISP 
estará obligado a reintegrar el exceso. 

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

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

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

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

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

 
Tercero.- IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
 
La Diputación de Barcelona, a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la 
Dirección de Relaciones Internacionales, subvencionará a RIMISP con un importe de ciento 
cincuenta mil (150.000) € para colaborar en las actividades descritas en el Pacto Segundo 
anterior. 
 
Cuarto.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Se entenderá aceptada la subvención mediante la firma de este convenio por parte de 
RIMISP. 
 
Quinto.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La subvención se destinará a financiar los gastos que se produzcan durante la ejecución de 
las actividades que se llevarán a cabo entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012. 
 
Sexto.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
 
6.1. RIMISP presentará la justificación intermedia del proyecto antes del 31 de octubre de 
2011 y una justificación final, antes del 30 de septiembre de 2012, ambas según la forma de 
cuenta justificativa con informe de auditor, de conformidad con los modelos normalizados 
por la Diputación de Barcelona aprobados al efecto. 
 
6.2. El informe de auditor en relación a la presente subvención será realizado por un auditor 
independiente.   
 
6.3. El informe de auditor tendrá el contenido que se especifica a continuación:  
 
1. “A los efectos previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, general de subvenciones, aprobado mediante el Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, he sido designado RIMISP, con el objeto de revisar la cuenta justificativa de 
la subvención otorgada mediante el acuerdo número [   ] de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona a RIMISP y destinada a la realización del proyecto 
“Fortalecimiento de las coaliciones territoriales para el desarrollo y la descentralización 
del Estado en Perú”. 
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Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, firmada por el beneficiario, se 
acompaña a este informe. La preparación y presentación de la cuenta justificativa es 
responsabilidad de RIMISP, concretándose mi responsabilidad en la realización del 
trabajo que se menciona en el apartado 2 de este informe, previsto a continuación. 

 
2. El presente trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en el pacto 6º del convenio de 

colaboración entre la Diputación de Barcelona y RIMISP y según (normativa aplicable a 
los auditores correspondientes), en la cual se fijan los procedimientos que se han de 
aplicar y el alcance de los mismos, y ha consistido en las comprobaciones que, de forma 
resumida, se comentan a continuación: 

 
1. Revisión de la memoria de actividad realizada por RIMISP: el auditor analizará el 

contenido de la memoria de actividad para garantizar su concordancia con la 
justificación económica. 

 
2. Revisión de la memoria económica abreviada elaborada por RIMISP: el auditor 

revisará la totalidad de los gastos realizados para la realización de las actividades 
subvencionadas, comprobando los extremos siguientes: 

 
2.1. Relación clasificada de los gastos de la actividad subvencionada con 

identificación del acreedor, tipo de documento, importe y fecha de emisión, 
realizada por RIMISP según modelo normalizado aprobado al efecto. 

 
2.2. Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos 

justificados y que estos documentos han estado reflejados en los registros 
contables. A los efectos de esta revisión el auditor tendrá en cuenta los 
siguientes requisitos: 

 
2.2.1. Facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico 

jurídico mercantil. 
 

Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias 
compulsadas. 

 
La documentación justificativa se presentará numerada por orden 
cronológico y se corresponderá con la relación clasificada de gastos de la 
actividad mencionada en el punto 1 anterior. 

 
i. Las facturas  deberán contener los siguientes datos: 

� Número de factura 
� Fecha de expedición 
� Nombre y apellidos, razón o denominación social completa de 

quien expide la factura 
� Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del 

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

suficientemente clara, se acompañará de una nota explicativa al 
efecto. 

 En el supuesto de que el importe de la factura conste en una 
moneda diferente del EURO, se aplicará el tipo de cambio 
correspondiente a la transferencia de pago, que será justificado 
con un comprobante bancario. En su defecto, se aplicará el tipo de 
cambio publicado en la web http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.  
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� Tipos impositivos aplicados  
� Cuota tributaria que, en el caso de repercutirse,  deberá 

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

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

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

 
ii. Otros documentos de valor probatorio equivalente  deberán 

contener la siguiente información: 
� Número, y en su caso, serie 
� Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, 

razón o denominación social de quien lo expide 
� Tipo impositivo o la expresión “IVA (o impuesto equivalente) 

incluido”. 
� Importe total 
 

iii. Documentación específica: 
� Recursos Humanos: 
 Se entienden por gastos de recursos humanos subvencionables, 

las retribuciones al personal al servicio de la entidad beneficiaria 
(incluidos las cuotas a la Seguridad Social u organismo nacional 
equivalente), ya sean personal laboral o eventual, siempre que 
sean proporcionales a la dedicación asignada a la actividad 
subvencionada y estén vinculados a ésta. 

  
 Podrán aportarse como documentos justificativos de estos gastos 

los contratos laborales, nóminas o recibos de salarios y otros 
complementos como convenios colectivos u otros documentos que 
acrediten la percepción. También se aportarán los documentos 
acreditativos de las cotizaciones a la Seguridad Social u 
organismo equivalente, así como los acreditativos de las 
retenciones realizadas. 

 
� Viajes y estancias: 
 Sólo se admitirán los costes de viajes, transporte y alojamiento 

que sean necesarios y estén directamente relacionados con la 
ejecución de la actividad subvencionada. 

 
 Los documentos justificativos de dichos gastos deberán 

especificar claramente el origen/destino y fechas de los viajes, así 
como el nombre de las personas que viajan. Asimismo, informarán 
del lugar, número de noches y nombre de las personas que han 
precisado la contratación de alojamiento.  

 
 Únicamente serán elegibles los costes de viajes en clase turista y 

el alojamiento en hoteles de categoría similar. 
 
 Las cuantías máximas de las dietas por alojamiento y 

manutención, así como los importes máximos de kilometraje 
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subvencionables en el supuesto de utilizar vehículo propio, se 
ajustarán a los baremos establecidos por cada entidad, los cuales 
deberán ser acreditados por el responsable de la misma. 

 
 Respecto al servicio de taxi, su uso será restrictivo y deberá 

constar el motivo de su utilización. 
 

2.3. Que los gastos que integran la relación cumplen con los requisitos para obtener 
la consideración de gastos subvencionables. Los gastos directos para que sean 
elegibles deberán ser necesarios, responder a la naturaleza de la actividad 
subvencionada y estar previstos en la descripción de las actividades y el 
presupuesto presentados junto con la solicitud. La justificación económica 
deberá adecuarse a los tipos de gastos y a las cuantías determinadas en dichos 
documentos y, en su caso, a las modificaciones informadas y/o autorizadas. 
Deberán corresponderse con actividades realizadas durante el periodo de 
ejecución del proyecto, fijado en el Pacto Quinto anterior, así como sus posibles 
prórrogas aprobadas por la Diputación de Barcelona. 

 
2.4. Si se imputan gastos indirectos, el auditor comprobará que éstos no superan el 

7% de los gastos directos de la subvención otorgada. 
 
2.5. En los supuestos en que una contratación externa supere los 12.000 € para un 

gasto de suministros o prestación de servicios, RIMISP solicitará un mínimo de 3 
ofertas de diferentes proveedores y contratará la más ventajosa 
económicamente. El auditor comprobará que la entidad dispone de un mínimo de 
3 ofertas de diferentes proveedores y una memoria que justifique 
razonablemente la elección del proveedor en aquellos supuestos en que no haya 
recaído en la propuesta económica más ventajosa. 

 
2.6. Que los gastos se han clasificado correctamente de conformidad con lo que 

RIMISP estableció en el presupuesto presentado junto con la solicitud de la 
subvención. 

 
2.7. Que se da la coherencia necesaria entre los gastos justificados y la naturaleza 

de las actividades subvencionadas. 
 
3. El auditor solicitará a RIMISP una declaración que contenga la relación detallada de 

otros recursos o subvenciones que financien la actividad subvencionada con indicación 
del importe y procedencia para analizar una posible incompatibilidad o un exceso de 
financiación. A estos efectos se valorará la declaración de otros recursos de financiación 
presentada con la solicitud de la subvención. 

 
Dado que este trabajo no tiene la naturaleza de auditoria de cuentas, no expresamos 
una opinión de auditoria en los términos previstos en la normativa. 

 
4. El beneficiario ha puesto a mi disposición toda la información que le ha sido requerida 

para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el parágrafo anterior. 
 
5. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no he observado hechos o 

circunstancias que pudiesen suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las 
condiciones impuestas a RIMISP para la recepción de la subvención a que se refiere el 
apartado 1 anterior. 
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En caso contrario, cuando se detecten hechos relevantes, el parágrafo que  se incluirá 
será el siguiente: 
 
Como resultado del trabajo realizado, a continuación les informamos de aquellos hechos 
o circunstancias que puedan suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las 
condiciones impuestas a RIMISP en el convenio de colaboración con la Diputación de 
Barcelona al que se refiere el apartado 1 anterior. 

 
Fecha: 
 
Firma del auditor” 

 
6.4. RIMISP está obligado a someterse a las actuaciones de comprobación y de control 

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

 
Séptimo.- PAGO 
 
El pago del importe de la subvención concedida, ciento cincuenta mil (150.000) €, se 
tramitará tal y como se especifica a continuación: 
 
- Un primer pago de setenta y cinco mil (75.000) €, que se tramitará una vez hayan sido 

justificados estos gastos por parte de RIMISP de acuerdo con las condiciones que se 
aprueban en el Pacto Sexto anterior sobre el plazo y la forma de justificación. Esta 
justificación deberá presentarse antes del 31 de octubre 2011. 

 
- Un pago final de setenta y cinco mil (75.000) €, que tramitará una vez hayan sido 

justificados estos gastos por parte de RIMISP de acuerdo con las condiciones que se 
aprueban en el Pacto Sexto anterior sobre el plazo y la forma de justificación. Esta 
justificación deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2012. 

 
Octavo.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO  
 
Se establece una Comisión Mixta formada por un representante de las instituciones 
firmantes de este convenio que se reunirá al menos una vez al año durante la vigencia del 
mismo para evaluar el estado de desarrollo del proyecto así como valorar las posibles 
modificaciones propuestas. Los integrantes de la Comisión extenderán un acta 
recapitulativa de las reuniones celebradas.  
 
Noveno.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
 
1.- RIMISP comunicará la petición y/o obtención de cualquier otra subvención pública 
concurrente que no se haya declarado con la solicitud. 
 
2.- La subvención otorgada será compatible con cualquier otra concedida por otras 
administraciones o entes públicos o privados. Sin embargo, el importe total de las 
subvenciones recibidas para la misma finalidad no podrá superar el coste total del proyecto 
a desarrollar. 
 
Décimo.- VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
Este convenio entrará en vigor en la última de las fechas de su firma por las partes y se 
mantendrá vigente hasta el pago del importe finalmente justificado por RIMISP. 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

26/114 

Tal y como se ha dispuesto en el Pacto Quinto anterior, el plazo de ejecución del convenio 
se extenderá desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012. 
 
Los plazos establecidos en el presente convenio podrán prorrogarse, previa solicitud por 
escrito y justificada del RIMISP, mediante resolución de la Diputación de Barcelona. Las 
prórrogas no podrán superar la mitad de los plazos inicialmente establecidos en este 
convenio. 
 
En el supuesto de solicitar prórroga del periodo de ejecución, ésta deberá enviarse a la 
Diputación de Barcelona con 3 meses de antelación respecto del plazo inicialmente 
establecido. Se especificarán debidamente las razones que dan lugar a dicha solicitud de 
prórroga que, además, se acompañará de un documento de actualización del plan de acción 
y del presupuesto.   
 
En el caso del plazo de justificación, la solicitud de prórroga deberá presentarse, como 
mínimo, un mes antes del vencimiento del mismo, de manera que en ningún caso pueda ser 
objeto de ampliación el plazo de justificación cuando éste haya vencido. 
 
Decimoprimero.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓ N COMPETENTE 
 
En todo aquello no previsto en este convenio, se aplicará lo establecido en la Ordenanza 
General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOPB 13, anexo 1, de 15 de 
enero de 2009), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 julio, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 
Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales aprobado por Decreto 
179/1995, de 13 de junio, y en el resto del ordenamiento de régimen local español y 
autonómico aplicable.  
 
Sin perjuicio de una resolución de mutuo acuerdo entre las partes, los Tribunales del orden 
contencioso administrativo de Barcelona serán los competentes para el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que surjan entre las partes sobre la interpretación, aplicación y 
extinción de este Convenio. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.”  

 
Tercer.-  Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta mil (150.000) €, per fer 
front a la subvenció que s’atorga, els quals s’imputaran a l’aplicació pressupostària 
10400-143A0-49000 del vigent pressupost de despeses de la corporació. 
 
El pagament d’aquest import es tramitarà tal i com s’estableix a continuació: 

- Un primer pagament de setanta-cinc mil (75.000) €, que es tramitarà un cop 
hagin estat justificades aquestes despeses per part de RIMISP d’acord amb les 
condicions que s’aproven al Pacte Sisè del conveni entre les parts sobre el 
termini i la forma de justificació. Aquesta justificació haurà de presentar-se 
abans del 31 d’octubre de 2011. 

- Un pagament final de setanta-cinc mil (75.000) €, que es tramitarà un cop hagin 
estat justificades aquestes despeses per part de RIMISP d’acord amb les 
condicions que s’aproven al Pacte Sisè del conveni entre les parts sobre el 
termini i la forma de justificació. Aquesta justificació haurà de presentar-se 
abans del 30 de setembre de 2012. 
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Quart.- Notificar aquests acords, relatius a l’atorgament d’una subvenció per concessió 
directa per al desenvolupament del projecte Enfortiment de les coalicions territorials 
pel desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú al Centre Llatinoamericà 
per al Desenvolupament Rural – RIMISP. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
9.- Informe de Seguiment anual del pressupost per p rogrames del 1r. trimestre 
de l’any 2011.-  La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment anual 
del pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 2011. 
 
10.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-tres mil vint 
euros amb seixanta-set cèntims (53.020,67) € a l’Aj untament de Navarcles 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 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 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
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Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 
L'Ajuntament de Navarcles presentà en data 27 de maig de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 330.000 € 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 Navarcles. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 330.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 287.000 € 
amb una subvenció d’import de 53.020,67 €. 
 
Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Subvenir en un import de cinquanta-tres mil vint euros amb seixanta-set 
cèntims (53.020,67) € a l'Ajuntament de Navarcles d'acord amb la seva sol·licitud feta 
a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 27 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 Navarcles, 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. 
 
11.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-quatre mil        
vuit-cents quaranta-quatre euros amb nou cèntims (6 4.844,09) € a l’Ajuntament 
de Matadepera a l’objecte de subsidiar el préstec q ue concedirà Catalunya Caixa 
per finançar les inversions del pressupost 2011.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència 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. 
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La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un 
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn 
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions 
que realitza envers els Ajuntaments de la província. 
 
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment, 
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i 
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les 
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg 
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar 
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions. 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de 
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a 
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per 
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
 
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 
L'Ajuntament de Matadepera presentà en data 2 de juny de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 351.000 € 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 Matadepera. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 351.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 351.000 € 
amb una subvenció d’import de 64.844,09 €. 
 
Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Subvenir en un import de seixanta-quatre mil vuit-cents quaranta-quatre 
euros amb nou cèntims (64.844,09) € a l'Ajuntament de Matadepera d'acord amb la 
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seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 2 
de juny 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 Matadepera, 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. 
 
12.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-dos mil          
dos-cents vuitanta-un euros amb setanta cèntims (52 .281,70) € a l’Ajuntament de 
Súria a l’objecte de subsidiar el préstec que conce dirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011.-  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 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
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Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 
L'Ajuntament de Súria presentà en data 8 de juny de 2011 una sol·licitud d'un préstec 
de 325.000 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau 
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Súria. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 325.000 € davant la Caixa d’Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 283.000 € 
amb una subvenció d’import de 52.281,70 €. 
 
Com sigui que l'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores 
disposaven que correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les 
sol·licituds, el cap sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta 
de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Subvenir en un import de cinquanta-dos mil dos-cents vuitanta-un euros amb 
setanta cèntims (52.281,70) € a l'Ajuntament de Súria d'acord amb la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 8 de juny 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 Súria, 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 10 AL 12 
 

  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............................. 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

32/114 

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

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

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

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

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

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

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

 
ESTIPULACIONS: 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i amb 
càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per subsidiar el 
tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat íntegrament al finançament 
d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a 
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb 
la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994, 
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius). 
 
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 
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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)....................”  

 
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import     
noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros amb set anta-set cèntims  
(95.470,77)€ per a finançar l’actuació local “Magat zem municipal” al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Ba lenyà.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, 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 Balenyà, presentada en data 
03/06/2011 per finançar la inversió “Magatzem municipal” 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 
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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 Balenyà  
Actuació:  Magatzem municipal 
Import crèdit:  95.470,77 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 68/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-cinc mil quatre-cents setanta 
euros amb setanta-set 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 quatre mil 
quaranta-quatre euros amb quaranta cèntims (4.044,4 0) € per a finançar 
l’actuació local “Remodelació flik flak” al 0% d’in terès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Balenyà.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Balenyà, presentada en data 
03/06/2011 per finançar la inversió “Remodelació flik flak” 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 Balenyà  
Actuació:  Remodelació flik flak 
Import crèdit:  4.044,40 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 67/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quatre mil quaranta-quatre euros amb 
quaranta 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 cinquanta 
mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb vuitanta -tres cèntims (50.484,83) € 
per a finançar l’actuació local “Remodelació ateneu ” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Balenyà.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Balenyà, presentada en data 
03/06/2011 per finançar la inversió “Remodelació ateneu” 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 Balenyà  
Actuació:  Remodelació ateneu 
Import crèdit:  50.484,83 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 66/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil quatre-cents vuitanta-quatre 
euros amb vuitanta-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
16.- Dictamen pel qual es proposa mantenir la vigèn cia del Crèdit de Caixa 
d’import divuit mil dos-cents quaranta set (18.247)  € per a finançar l’actuació 
local “Centre prom. turist. i aula funic.” al 0% d’ interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Gelida.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència en funcions, 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 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

37/114 

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 Gelida, presentada en data 
28/05/2009 per finançar la inversió “Centre prom. turist. i aula funic.” 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.- Mantenir la vigència del crèdit que tot seguit es detalla: 
 

Ens local:  Ajuntament de Gelida  
Actuació:  Centre prom. turist. i aula funic. 
Import crèdit:  18.247 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 101/2009 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de divuit mil dos-cents quaranta-set 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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17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació  local “Compra finca Sant Joan 
53 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualit ats, a l’Ajuntament de 
Matadepera.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència 
en funcions, 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 Matadepera, presentada en 
data 03/06/2011 per finançar la inversió “Compra finca Sant Joan 53 2011” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

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

Ens local:  Ajuntament de Matadepera  
Actuació:  Compra finca Sant Joan 53 2011 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 64/2011 

 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta 
mil  (50.000) € per a finançar l’actuació local “Co mpra vehicle brigada” al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntam ent de Subirats.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en funcions, 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 Subirats, presentada en data 
22/03/2011 per finançar la inversió “Compra vehicle brigada” 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 Subirats  
Actuació:  Compra vehicle brigada 
Import crèdit:  50.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 30/2011 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil 
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Pavime ntació carrer darrera 
Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anua litats, a l’Ajuntament de 
Subirats.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en 
funcions, 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 Subirats, presentada en data 
22/03/2011 per finançar la inversió “Pavimentació carrer darrera Cantallops” 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 Subirats  
Actuació:  Pavimentació carrer darrera Cantallops 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20.- Dictamen que proposa autoritzar a l’Ajuntament  de Barcelona per a la 
instal·lació de mòduls provisionals per a vestuaris  a les instal·lacions esportives 
de les Llars Mundet.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, en funcions, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que la Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa Caritat són propietàries 
del Recinte Mundet, inscrit amb el codi d’actiu F000043 amb naturalesa jurídica de bé 
de domini públic, on es troben concretament l’edifici Poliesportiu i instal·lacions 
esportives de la zona est del recinte de les Llars Mundet.  
 
Vist que d’acord amb l’art. 8 del Text Refós dels Estatuts de l’organisme autònom local 
Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària 
Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 
Vist que amb data 8 de juny de 2000 la Comissió de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar un Dictamen del President delegat de l’Àrea de Règim Interior, 
Hisenda i Planificació, relatiu a la cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona de l’edifici 
Poliesportiu i instal·lacions esportives de la zona est del recinte de les Llars Mundet, 
així com minuta del conveni a formalitzar.  
 
Vist el conveni formalitzat, amb data 14 de febrer de 2001, entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona i l’addenda de l’esmentat conveni aprovada per  
Comissió de Govern, de data 28 de juny de 2001. 
 
Vist la sol·licitud d’autorització de l’Ajuntament de Barcelona, districte d’Horta – 
Guinardo, de data 17 de maig de 2011, per la col·locació d’uns mòduls prefabricats 
provisionals per a vestidors de les instal·lacions esportives de les Llars Mundet per 
poder substituir els actuals davant l’estat precari dels mateixos.   
 
Vist que les noves instal·lacions provisionals seran per compte i càrrec de l’Ajuntament 
de Barcelona i es concreten en la ubicació de 10 casetes de 2 mòduls cada una per a 
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vestidors i dutxes amb sanitaris i una caseta de dos mòduls diàfana per a la ubicació 
de guixetes, i que es col·locaran a la zona més propera a la Ronda de Dalt, d’acord 
amb els plànols que s’acompanyen d’annex. 
 
Vist que d’acord el pacte cinquè 2 a) de l’esmentat conveni, de  data 14 de febrer de 
2001, “La Diputació autoritza a l’Ajuntament a executar, pel seu compte i càrrec, les 
obres necessàries per tal d’adequar i millorar els edificis, espais i instal·lacions objecte 
del present conveni, a les necessitats funcionals que es creguin necessàries, 
conformement al projecte redactat i tramitat per l’Ajuntament, prèvia conformitat al 
respecte de la Comissió de Govern de la Diputació a la vista dels informes emesos 
pels Serveis d’Esports i de Projectes, Obres i Manteniment.”  
 
Vist l’informe tècnic del Cap de l’Oficina d’Equipaments Esportius, de data 24 de maig 
de 2011, i informe tècnic favorable del Subdirector d’Edificació, de data 19 de maig de 
2011.  
 
Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 1 i 2 de juny de 2011, respectivament.  
 
Atès que la zona on s’ubicaran els mòduls es troba dintre dels espais i instal·lacions 
d’ús esportiu objecte de cessió d’ús a l’Ajuntament de Barcelona pel conveni de 14 de 
febrer de 2001.  
 
Atès que la col·locació dels mòduls serà de caràcter provisional i en precari, mentre no 
es solucioni de manera definitiva una nova ubicació i construcció dels vestidors actuals 
(edifici 34 piscina descoberta i gimnàs i edifici 40 vestidors piscina exterior). 
 
Atès que s’estableix un termini màxim de 4 anys d’acord amb el seu caràcter 
provisionals i l’informe tècnic del Subdirector d’Edificació, i que un cop finalitzat aquest 
termini els mòduls s’hauran de retirar i deixar el terreny en les mateixes condicions 
actuals.   
 
Atès que aquesta autorització en cap moment eximeix a l’Ajuntament de Barcelona de 
l’obligació del pacte cinquè 2 a) del conveni, de data 14 de febrer de 2001, per a la 
construcció, reforma o adaptació quan es trobi la solució dels vestuaris definitius.   
   
Atès que l’Ajuntament de Barcelona assumirà totes les despeses que es pugin 
ocasionar amb motiu de la col·locació del mòduls. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de 
tipus civil o penal per les possibles vicissituds. 
 
Atès que els danys que es puguin produir en les persones i espais, com a 
conseqüència del funcionament i activitats que s’hi desenvolupin, serà responsabilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona, i per tant, aquest haurà de disposar d’una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil i d’una de danys materials. 
 
Atès que un cop finalitzada l’obra l’Ajuntament de Barcelona haurà de lliurar a la 
Diputació de Barcelona un joc de plànols, en el suport a l’ús que es convingui, dels 
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mòduls definitivament instal·lats, indicant el pas exacte de les instal·lacions i els 
serveis.  
  
Atès que l’Ajuntament de Barcelona tramitarà al seu càrrec sota la seva 
responsabilitat, en el cas que fos necessari, les llicències pertinents.  
 
Atès que correspon a la Comissió de Govern d’acord el pacte cinquè 2 a) de 
l’esmentat conveni, de data 14 de febrer de 2001, donar conformitat a l’Ajuntament de 
Barcelona per les obres necessàries per tal d’adequar i millorar els espais 
instal·lacions objecte del conveni.  
 
Vist el punt 2.1.1.1 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB  núm. 
149, del 23 de juny de 2010.   
 
Per tot això, el cap sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns que elevi a la Junta de Govern l’aprovació dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona, sense perjudici de les llicències 
pertinents, la col·locació provisional i a precari, dels mòduls descrits anteriorment que 
s’ubicaran d’acord els plànols que s’acompanyen d’annex, per un termini màxim de 4 
anys a comptar des de la data de recepció de la notificació, i que un cop finalitzat 
aquest termini els mòduls s’hauran de retirar i deixar el terreny en les mateixes 
condicions actuals.   
 
Segon.-  Determinar que l’Ajuntament de Barcelona assumirà totes les despeses que 
es pugin ocasionar amb motiu de la col·locació del mòduls i que haurà de disposar 
d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i d’una de danys materials pels 
danys que es puguin produir en les persones i espais, com a conseqüència del 
funcionament i activitats que s’hi desenvolupin. 
 
Tercer.-  Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
21.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de bé ns informàtics, que consten 
a l’Inventari de Béns, com a efectes  no utilitzabl es, donar-los de baixa de 
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Amb motiu dels escrits de dates 26 d’abril i 5 de maig de 2011, enviats a aquesta 
Oficina des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta Corporació, 
s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos 
béns informàtics per haver quedat obsolets. 
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Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de 
dates 6 i 9 de maig, respectivament. 
 
Vist l’informe tècnic  favorable  a la  declaració  de baixa  de l’Inventari de data 10 de 
maig de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o 
departament  de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu 
grau d’obsolescència. 
 
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats 
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en 
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris 
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple 
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996). 
 
Vist el punt 2.1.1.3 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, segons el qual la cessió gratuïta de béns mobles no 
utilitzables a d’altres administracions públiques o a entitats privades sense ànim de 
lucre, és competència de la Junta de Govern.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i 
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns 
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).  
 
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”. 
 
Tercer.-  Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a les entitats i Ajuntaments 
que tot seguit es relacionen, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb 
l’annex que s’acompanya.  
 
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a 
la Diputació de Barcelona. 
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Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 
22.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de bé ns mobles, que consten a 
l’Inventari de Béns, com a efectes  no utilitzables , donar-los de baixa de 
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a diverses entitats i Ajuntaments.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Amb motiu dels escrits de dates 24 de febrer de 2011 i 23 març de 2011 enviats a 
aquesta Oficina des de l’Oficina de Gestió Interna d’aquesta Corporació, s’inicia la 
tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns mobles 
per haver quedat obsolets. 
 
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 9 de maig 
de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària 
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva 
declaració simultània com a efectes no utilitzables. 
 
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o 
departament  de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu 
grau d’obsolescència. 
 
Atès que les diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els 
esmentats béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan 
inscrits en el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores 
dels criteris per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades 
per al Ple de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 
9.2.1996). 
 
Vist el punt 2.1.1.3 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010, segons el qual la cessió gratuïta de béns mobles no 
utilitzables a d’altres administracions públiques o a entitats privades sense ànim de 
lucre, és competència de la Junta de Govern.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, eleva a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i 
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns 
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).  
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Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic 
de “baixa per cessió”. 
 

Tercer.-  Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a les entitats i Ajuntaments 
que tot seguit es relacionen, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb 
l’annex que s’acompanya.  
 

Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació 
expressa per part de les entitats i Ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a 
la Diputació de Barcelona. 
 

Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i 
efectes. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE  
 

Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 

23.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011 “URBANITZACIÓ 
DEL CARRER NOU, DE LA PLAÇA MAJOR, DEL CARRER DE L’ ESGLÉSIA I DEL 
CARRER DE BAIX” (11/X/71098) de l’Ajuntament de Pra ts de Rei.-  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: 
 

Atès que en data 24 de febrer de 2011, 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 11/X/71098 
Ens beneficiari Ajuntament de Prats de Rei 

Actuació Urbanització del carrer Nou, de la Plaça Major, del carrer de 
l’Església i del carrer de Baix 

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 
Urbanització del carrer Nou, de 
la Plaça Major, del carrer de 
l’Església i del carrer de Baix 

11/X/71098 150.000 Econòmic 2009 SEEP 

Nova actuació       
Urbanització del carrer Nou, de 
la Plaça Major, del carrer de 
l’Església i del carrer de Baix 

11/X/71098 83.500 Econòmic 2011 SEEP 

Urbanització carrer Mur, plaça 
Sardana i tram final carrer 
Ravalet 

11/X/77296 66.500 Econòmic 2011 SEEP 
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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 24 de febrer de 2011,  amb codi XBMQ 11/X/71098, per a l’actuació 
“Urbanització del carrer Nou, de la Plaça Major, de l carrer de l’Església i del 
carrer de Baix”. 
 
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. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MOBILIAR I, EQUIPAMENT ESCÈNIC 
I GRADES TELESCÒPIQUES SALA POLIVALENT” (11/X/77384 ) de l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès.-  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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat Mobiliari, equipament escènic i grades telescòpiques sala polivalent de 
Montornés Nord. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
La col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de convenis específics de 
col·laboració a signar per les parts, que concretin les condicions de prestació d’aquest 
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suport i la seva execució i que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el punt 2.1.3.c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
presidència de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 23/06/2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/77384, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

 
“Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 

 
CONVENI ESPECÍFIC 

 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Montornès del Vallès 
NIF: XXXXXXXXX 

Actuació: Mobiliari, equipament escènic i grades telescòpique s sala 
polivalent de Montornés Nord 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 140.000  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 140.000  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/77384 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
núm. 149 (23/6/2010); assistit/da pel/per la secretari/a delegat/da, <nom i cognoms>, en 
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 
22/3/2010, publicat al BOPB núm. 77 (31/3/2010).  
 
AJUNTAMENT / ENS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

 
II. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Montornès del Vallès i la Diputació 

de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Mobiliari, equipament escènic i grades telescòpiques sala polivalent de 
Montornés Nord. 

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

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

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

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

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conven i 
1.1. L’Ajuntament de Montornès del Vallès i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Mobiliari, equipament escènic i grades 
telescòpiques sala polivalent de Montornés Nord 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

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

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

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

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

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

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

 
� Per part de la Diputació: 

 

Tipus de suport  Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 140.000  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 140.000  €    
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� Per part de l’ens local adherit 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

51/114 

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

 
7. Identificació de la font de finançament 
7.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

 
7.2. Així mateix, l'ens local vetllarà per la instal·lació d'un senyal d'obres relatiu a l'actuació 

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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13. Marc normatiu 
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

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

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

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

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

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

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

contractació de les administracions públiques. 
 

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

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

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

 

Segon.- Aprovar una despesa de 140.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona.  
 

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

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

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 

25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Miguel Torres SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/817.- 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 Miguel Torres, S.A., de data 12/01/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 20/01/2011, pel qual es sol·licita 
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autorització d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu de finca vinícola, a la carretera BV-
2304, al punt quilomètric 1+843, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Mediona (Exp. núm. 2011/817). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 20/05/2011, 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 de rètol 
indicatiu de finca vinícola. 
 

Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• El rètol sol·licitat s’integrarà en el senyal ja existent i en el mateix suport com una 
nova lama. 

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

• El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, 
sense incloure cap informació addicional. 

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

 

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

Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius. 
 

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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 

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

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

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

54/114 

es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Miguel Torres, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/817. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Miguel Torres, S.A., autorització 
d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu de finca vinícola, a la carretera BV-2304, al punt 
quilomètric 1+843, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Mediona 
(Expedient número 2011/817), 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; 50,63 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Miguel Torres, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Gisa-
Gestió d’Infraestructures, S.A.U., en resolució de l’expedient núm. 2011/1437.-  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 Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., de data 01/02/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/02/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres de reducció de velocitat, ocupació de marges i vorals i 
estratement de carrils, a la carretera C-1415c, del punt quilomètric 1+756 al 2+185, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona (Exp. núm. 2011/1437). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/05/2011, 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’afectació per obres a 
la carretera C-1415c amb reducció de velocitat, ocupació de marges i vorals i 
estratement de carrils. 
 
Atès el que disposen els articles 101 i 110 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• La durada d’aquesta afectació serà d’un any des de el seu començament. 
• Es replantejarà totes les afectacions amb el zelador de la zona. 
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• En tota l’actuació, la senyalització haurà de complir amb la instrucció de carreteres 
8.3.I.C. 

• El peticionari serà l’encarregat de la conservació, manteniment i funcionament de 
la senyalització i dels elements de contenció. 

• Una vegada acabades les obres que motiven aquestes afectacions es retirarà tota 
la senyalització d’ obres. A més caldrà restablir les condicions i característiques de 
les carreteres i els seus elements hauran de ser els mateixos que hi havia abans 
dels desviaments. 

• La senyalització proposada es modificarà immediatament en cas de detectar 
qualsevol perill pel trànsit de la carretera. 

• En tot moment el peticionari mantindrà en perfecte estat el tram de carretera 
afectat, tant la calçada com qualsevol element funcional de la mateixa. 

• Es reposarà en tota la seva amplada el ferm de les carreteres, en els trams de les 
mateixes  que quedin deteriorats a causa dels desviament provisional, la capa de 
rodadura serà una AC 16 surf 50/70 S .” 

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

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., en relació amb l’expedient 
número 2011/1437. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Gisa - Gestió d'infraestructures, 
S.A.U., autorització d’obres de reducció de velocitat, ocupació de marges i vorals i 
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estratement de carrils, a la carretera C-1415c, del punt quilomètric 1+756 al 2+185, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona (Expedient número 
2011/1437), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Gisa - Gestió d'infraestructures, S.A.U., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Cedinsa Eix Transversal, en resolució de l’expedien t núm. 2011/2309.-  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 Cedinsa Eix Transversal, de data 28/02/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 02/03/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de desdoblament de la C-25, a la carretera BP-4313, del punt 
quilomètric 17+000 al 26+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Santa Maria d’Oló i d’Avinyó (Exp. núm. 2011/2309). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 06/06/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de desdoblament de la 
C-25. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
• Les obres s’executaran segons la documentació presentada i seran replantejades 

juntament amb tècnic de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Diputació de Barcelona. 

• Les obres estaran ben senyalitzades tan de dia com de nit i compliran amb la 
norma 8.3.I.C. Es garantirà en tot moment el trànsit de vehicles i la seva seguretat, 
la calçada de la carretera BP-4313 es mantindrà per part del peticionari en tot 
moment neta i en bon estat. 
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• Qualsevol desperfecte a la carretera BP-4313 i als seus elements funcionals 
ocasionant directa o indirectament per l’execució de les obres, serà reparat 
immediatament pel peticionari de l’autorització. 

• Una vegada acabades les obres es proporcionarà projecte As-built on quedarà 
reflectit les obres executades i les possibles variacions del domini públic de la 
carretera. 

• Totes les variacions de trànsit que afectin a la carretera BP-4313 seran 
comunicades a aquesta Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Diputació de Barcelona amb una setmana d’antelació per tal de que es doni el seu 
vistiplau. 

• Tota modificació de les obres projectades segons la documentació presentada 
haurà de tenir l’aprovació dels tècnics l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona. 

• Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i dels seus elements 
funcionals. 

• En tot moment es garantirà que els moviments de terres no afectarà l’estabilitat de 
la carretera. Així mateix, no es deixarà cap element que pugui caure a la carretera. 

• Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera 
BP-4313 i no es disminuirà la capacitat de desguassar, dels seus elements. 

• Tots els trams de carretera BP-4313 de nova execució o reparació de la mateixa 
es realitzaran amb una secció de ferm 3111 segons la instrucció de carreteres 
6.1.I.C, la capa de rodament serà una AC surf 50/70 S. Totes les reposicions de 
carretera es realitzaran en tota l’amplada 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’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient 
 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Cedinsa Eix Transversal, en relació amb l’expedient número 2011/2309. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Cedinsa Eix Transversal, autorització 
d’obres de desdoblament de la c-25, a la carretera BP-4313, al punt quilomètric 
17+000 al 26+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de  (Expedient 
número 2011/2309), 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 Cedinsa Eix Transversal, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, X,  amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Junta 
de Compensació del Sector 19è de l’Espelt, en resol ució de l’expedient núm. 
2011/3099.- 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 Junta de Compensació del Sector 19è de l'Espelt, de data 18/03/2011, 
que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 24/03/2011, 
pel qual es sol·licita autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BV-1038, del 
punt quilomètric 2+666 al 2+735, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Òdena 
(Exp. núm. 2011/3099). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/06/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’urbanització del Pla 
Parcial Sector 19e de l’Espelt. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
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• Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a 
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els 
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 

• Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

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

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

• No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera. 
• L’accés tindrà visibilitat mínima de 60.00m per a tots els moviments possibles 

d’entrada i sortida des de carretera i d’accés. 
• La geometria de l’accés permetrà maniobres de gir sense envaïr el carril contrari . 
• A l’accés es pintarà la línia de parada i s’instal·larà senyalització vertical de parada 

(stop). 
• El carrer adjacent a la carretera serà només de sortida.” 
 
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 Junta de Compensació del Sector 19è de l'Espelt, en relació amb 
l’expedient número 2011/3099. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Junta de Compensació del Sector 
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19è de l'Espelt, autorització d’obres d’urbanització, a la carretera BV-1038, del punt 
quilomètric 2+666 al 2+735, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Òdena 
(Expedient número 2011/3099), 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 Junta de Compensació del Sector 19è de 
l'Espelt, amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXXX, XX, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, en resolució  de l’expedient núm. 
2011/3256.- 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 Santa Maria de Merlès, de data 03/03/2011, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 29/03/2011, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
4406, al punt quilomètric 11+760, marge dret, al punt quilomètric 12+625, marge 
esquerre, al punt quilomètric 12+880, marge dret i al punt quilomètric 13+285, marge 
dret, tram no urbà i, a la carretera BV-4401, al punt quilomètric 16+990, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria de Merlès (Exp. núm. 
2011/3256). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/05/2011, 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 Condicionament 
d'accés existent a la carretera BV-4401. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres. 

• Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la 
calçada. 
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• Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. 

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

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

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

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

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

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Condicionament 
d'accés existent a la carretera BV-4406. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• El tram de carretera comprès entre els punts quilomètrics 13+160 i 13+400 

juntament amb les senyals existents P-14a i P-14b s’instal·laran senyals R-301 
amb limitació de la velocitat a 40 quilometres/hores. Aquestes senyals seran de 60 
i de nivell d’intensitat II. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Santa Maria de Merlès, en relació amb l’expedient 
número 2011/3256.  
 
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 Santa Maria de 
Merlès, autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
4406, al punt quilomètric 11+760, marge dret, al punt quilomètric 12+625, marge 
esquerre, al punt quilomètric 12+880, marge dret i al punt quilomètric 13+285, marge 
dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa Maria de Merlès i, a la carretera BV-
4401, al punt quilomètric 16+990, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Santa Maria de Merlès (Exp. núm. 2011/3256) 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 Santa Maria de Merlès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Santa Maria de Merlès (08517), Plaça Santa 
Maria, s/n, amb indicació dels recursos procedents. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Ten Equs, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011 /3526.- 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: 
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Vist l’escrit de Ten Equs, S.L., de data 28/03/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 01/04/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5106, del 
punt quilomètric 9+696 al 9+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
d’Argentona (Exp. núm. 2011/3526). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 01/06/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres. 

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

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

• Atès les caràcteristiques físiques d’aquest accés, no es permetrà la incorpoarció a 
la calçada de la carretera, es a dir, només serà d’entrada a la finca, ni tampoc es 
permetrà els girs a l’esquerre des de la calçada de la carretera. 

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

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

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

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Ten Equs, S.L., en relació amb l’expedient número 2011/3526. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ten Equs, S.L., autorització d’obres 
de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5106, del punt quilomètric 
9+696 al 9+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona 
(Expedient número 2011/3526), 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 Ten Equs, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XXXX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2011/4188.-  
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 Prats de Lluçanès, de data 26/04/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 29/04/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4401, al punt 
quilomètric 20+740, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès 
(Exp. núm. 2011/4188). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/05/2011, 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 de rètol 
informatiu. 
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Atès el que disposa l’ article 93 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 característiques del rètol proposat s’ajustarà als criteris establerts per la 

Generalitat de Catalunya. 
• El rètol informarà un servei o lloc turístic als usuaris de la carretera. 
• El rètol es col·locarà fora de la zona de domini públic de la carretera i no suposarà 

cap perill per als vehicles que accidentalment pugin sortir-se de la calçada de la 
mateixa.  

• Es complirà amb la normativa municipal vigent i amb el plec de condicions 
generals adjunt. 

• Es replantejarà la seva col·locació amb el zelador de permisos de la zona.” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, en relació amb l’expedient número 
2011/4188.  
 
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 Prats de Lluçanès, 
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4401, al punt quilomètric 
20+740, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès (expedient 
número 2011/4188) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
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Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb domicili 
a efectes de notificacions a Prats de Lluçanès (08513), Passeig de Lluçanès, s/n "Cal 
Bach", amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Aigües Ter Llobregat, en resolució de l’expedient n úm. 2011/4289.-  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 Aigües Ter Llobregat, de data 02/05/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 03/05/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-1433, del punt 
quilomètric 0+927 al 0+943, marge esquerre, condicionament d'accés existent, a la 
carretera BV-1433, del punt quilomètric 0+933 al 0+937, marge esquerre, instal·lació 
d'un nou desguàs, a la carretera BV-1433, al punt quilomètric 0+954, marge esquerre i 
construcció d'una nova arqueta de registre, a la carretera BV-1433, al punt quilomètric 
0+726, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès (Exp. 
núm. 2011/4289). 
 
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 de construcció de tanca 
diàfana. 
 
Atès el que disposa l’article 104e del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• El tancament serà totalment diàfan o arbustiu. 
• No hi haurà cap part de la tanca en zona de domini públic, és a dir, a menys de 3 

metres de l’aresta exterior de l’esplanació. 
• No es perjudicarà la visibilitat de la carretera amb la tanca. 
• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 

de la tanca, així com la seva reposició en cas de pèrdua o desperfectes a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d'una 
nova arqueta de registre. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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• La instal·lació en cap cas serà un perill per als vehicles que accidentalment es 
puguin sortir-se de la calçada de la carretera. A tal efecte s’instal·larà una tanca de 
protecció homologada. 

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

• No s’afectarà la capacitat de desguasament de cap obra de drenatge de la 
carretera, ni s’aportarà aigua a les cunetes de la mateixa.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud desguàs. 
 
Atès el que disposa l’article 104c del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador 

d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• La conducció en paral·lelisme es situarà íntegrament fora de la zona de domini 

públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació (en cap cas, 
aquesta distància podrà ser inferior a 4 m de l’aresta exterior de la calçada). 

• Es donarà total continuïtat a les aigües 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.” 

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

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

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

• Es pavimentarà l’accés en la seva totaslitat o com a mínim en una fondària de 20 
metres. Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 

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

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

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

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

• La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 
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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; 22,80 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per tancaments diàfans; 170,91 €, per concessió d'autorització en 
trams no urbans de carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas electricitat, 
clavegueram, telefòniques i altres de similars, incloent-hi els túnels, fins a 1 metre 
quadrat de secció 
 
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 Aigües Ter Llobregat, en relació amb l’expedient número 2011/4289. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Aigües Ter Llobregat, autorització 
d’obres de construcció de tanca diàfana, a la carretera BV-1433, del punt quilomètric 
0+927 al 0+943, marge esquerre, condicionament d'accés existent, a la carretera BV-
1433, del punt quilomètric 0+933 al 0+937, marge esquerre, instal·lació d'un nou 
desguàs, a la carretera BV-1433, al punt quilomètric 0+954, marge esquerre i 
construcció d'una nova arqueta de registre, a la carretera BV-1433, al punt quilomètric 
0+726, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès (Exp. 
núm. 2011/4289), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 22,80 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans; 
170,91 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per 
conduccions subterrànies d'aigua, gas electricitat, clavegueram, telefòniques i altres de 
similars, incloent-hi els túnels, fins a 1 metre quadrat de secció 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Aigües Ter Llobregat, amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXX, carrer XXX , XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Copisa Constructora Pirenaica, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4500.-  
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 Copisa Constructora Pirenaica, S.A., de data 09/05/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de modificació del traçat de la C-25 afectant a la carretera 
BV-5201, del punt quilomètric 7+000 al 10+000, ambdós marges, tram no urbà, al 
terme municipal de Sant Sadurni d’Osormort (Exp. núm. 2011/4500). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/05/2011, 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 “Modificació traçat 
del PK193+200 i PK195+680” de la C-25 segons projecte modificat M-2 del “Projecte 
de desdoblament de la C-25. Tram 7 ClauDC-0568.7-M1”.  
 
Atès el que disposa l’article 38 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: 
 
• Les obres s’executaran segons el projecte presentat. Els pous de drenatge seran 

segons criteris de la Diputació de Barcelona. 
• Es complirà la Norma 83-IC de senyalització d’obres. 
• Qualsevol desviament de trànsit serà informat per aquesta Gerència previ a la 

seva execució. 
• Es donarà  la planificació de les obres als tècnics d’aquesta Gerència amb 

antel·lació, per tal de preveure actuacions de tercers en els trams de carretera 
afectats.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB 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 Copisa Constructora Pirenaica, S.A., en relació amb l’expedient número 
2011/4500. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Copisa Constructora Pirenaica, S.A., 
autorització d’obres de modificació del traçat de la C-25 afectant a la carretera BV-
5201, del punt quilomètric 7+000 al 10+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Sadurni d’Osormort (Exp. núm. 2011/4500), 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 Copisa Constructora Pirenaica, S.A., amb 
domicili a efectes de notificacions a XXXX, XXX, XX.,  amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles, en resolució de l’exped ient núm. 2011/4770.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea 
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d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge, en funcions, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Tavèrnoles, de data 05/05/2011, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 16/05/2011, pel qual es sol·licita 
autorització per plantar un arbre, a la carretera BV-5213, al punt quilomètric 1+620, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Tavèrnoles (Exp. núm. 
2011/4770). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 31/05/2011, 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 per plantar un arbre. 
 
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 les següents condicions: 
 
• No s’autoritzaran plantacions a la zona de domini, és a dir, en una franja de 3 

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

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Tavèrnoles, en relació amb l’expedient número 
2011/4770.  
 
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 Tavèrnoles, 
autorització d’obres de plantació, a la carretera BV-5213, al punt quilomètric 1+620, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Tavernoles (expedient número 
2011/4770) 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 Tavèrnoles, amb domicili a 
efectes de notificacions a Tavèrnoles (08519), carrer de l'Església, 1, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Cabrera de Mar, en resolució de l’e xpedient núm. 2011/4793.-  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 Cabrera de Mar, de data 23/02/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 02/03/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera B-502, del punt 
quilomètric 0+765 al 4+440, ambdós marges, tram no urbà, als termes municipals de  
Cabrera de Mar i Argentona (Exp. núm. 2011/4793). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 31/05/2011, 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 de rètol 
informatiu. 
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Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

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

fora de la cuneta. 
• Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense 

fer constar el nom de l’establiment. 
• Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també 

correspondrà a un model normalitzat. 
• Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el punt 2.1.12) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
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formulada per l’Ajuntament de Cabrera de Mar, en relació amb l’expedient número 
2011/4793.  
 
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 Cabrera de Mar, 
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera B-502, del punt quilomètric 
0+765 al 4+440, ambdós marges, tram no urbà, als termes municipals de Cabrera de 
Mar i Argentona (expedient número 2011/4793) 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 Cabrera de Mar, amb domicili a 
efectes de notificacions a Cabrera de Mar (08349), Plaça de l' Ajuntament, 5, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Cedinsa, en resolució de l’expedient núm. 2011/5087 .- 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 Cedinsa, de data 24/05/2011, pel qual es sol·licita autorització de tall de 
carretera, a la carretera N-141b, del punt quilomètric 22+160 al 30+000, ambdós 
marges, tram no urbà, als termes municipals d’Aguilar de Segarra i Sant Pere 
Sallavinera (Exp. núm. 2011/5087). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 03/06/2011, 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 tall de carretera de 
l’obra de fàbrica situada en el PK 27+400 de la carretera N-141b. 
 
Atès el que disposen els articles 101 i 110 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicions: 
 
• En tota l’actuació, la senyalització haurà de complir la instrucció de carreteres 

8.3.I.C. 
• El peticionari serà l’encarregat de la conservació, manteniment i funcionament de 

la senyalització . 
• Una vegada acabades les obres que motiven aquest desviament provisional es 

retirarà tota la senyalització. A més caldrà restablir les condicions i 
característiques de les carreteres i els seus elements hauran de ser els mateixos 
que hi havia abans dels desviaments. 
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• Caldrà informe favorable del Servei Català de Trànsit i als ajuntament afectats per 
aquest desviament. 

• Caldrà millorar el camí per on passaran vehicles destinats a treballs agrícoles 
segons instruccions de l’Ajuntament. 

• Referent a l’obra de fàbrica: la part superior de la fonamentació es trobarà a una 
distància mínima de 1.20m de la superfície del ferm. Es mantindrà el gàlib actual a 
l’obra de fàbrica.”  

 
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 Cedinsa, en relació amb l’expedient número 2011/5087. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Cedinsa, autorització de tall de 
carretera, a la carretera N-141b, del punt quilomètric 22+160 al 30+000, ambdós 
marges, tram no urbà, als termes municipals d’Aguilar de Segarra i Sant Pere 
Sallavinera (Expedient número 2011/5087), que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Cedinsa, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
ÀREA DE SALUT PÚBLICA I CONSUM  

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar les clàusules add icionals 76a, 77a, 78a i 79a 
de desplegament del conveni de 19 de desembre de 19 95 entre la Diputació de 
Barcelona, el Servei Català de la Salut i l’Institu t Català d’Assistència i Serveis 
Socials.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidenta 
Delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Atès que en data 19 de desembre de 1995 es va signar un conveni, aprovat per la 
Comissió de Govern de 25 de gener de 1996, entre la Diputació de Barcelona, el 
Servei Català de la Salut (SCS) i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS), pel qual es defineixen els serveis sociosanitaris a prestar als beneficiaris de 
la Seguretat Social per mitjà del Pavelló Núria de la Clínica Mental de Santa Coloma 
de Gramenet de la Diputació de Barcelona (posteriorment anomenada Centres 
Assistencials Dr. Emili Mira i López), prorrogable anualment de forma tàcita.  
 
Atès que d’acord amb la clàusula primera de l’esmentat conveni la definició del règim 
de les prestacions es determina en el mateix conveni i en les corresponents clàusules 
addicionals que el complementen. 
 
Atès que l’Ordre SLT/306/2010, de 25 de març, fixa per a l'any 2010 els valors de les 
unitats de pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres 
sociosanitaris (DOGC núm.5638, de 28 de maig de 2010). 
 
Vistes les clàusules addicionals següents: 
 

PERÍODE CLÀUSULES 
ADDICIONALS De A 

Quantitat 
fixa 

Quantitat 
variable 

Quantitat  
complementària  IMPORT 

76 Unitat de llarga 
estada, mòdul sanitari 01/01/2010 31/01/2010 186.152,26   5.584,57 191.736,83 

77 
Unitat de 
convalescència, mòdul 
sanitari i social 

01/01/2010 31/01/2010 115.768,43   3.473,05 119.241,48 

78 Hospital de dia, mòdul 
sanitari 01/01/2010 31/01/2010 21.312,38     21.312,38 

79 

Unitat Funcional 
Interdisciplinària de 
deteriorament cognitiu 
i trastorns de la 
conducta 

01/01/2010 31/01/2010 15.320,29 312,66   15.632,95 

QUANTITAT MÀXIMA:  347.923,64 

 
Atès que, traspassats els serveis assistencials prestats pels Centres Assistencials    
Dr. Emili Mira i López a la Generalitat de Catalunya amb efectes 1 de gener de 2010 
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en virtut del conveni signat en data 29 de desembre de 2009 (núm. registre 2074/09), 
transitòriament, fins a l’efectiva constitució del Consorci Mar Parc de Salut (l’1 de 
febrer de 2010), la Diputació de Barcelona assumí, amb la col·laboració i 
assessorament de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS), la gestió dels 
referits serveis assistencials per al període corresponent al mes de gener de 2010, en 
virtut del que disposà la clàusula 20 del referit conveni de traspàs relativa al règim 
transitori de gestió i dels acords de pròrroga del conveni subscrit en aquest sentit en 
data 14 de febrer de 2008 entre la pròpia Diputació de Barcelona, l’IMAS i el Servei 
Català de la Salut (Decret de 28.12.2009, núm. registre 14083/09). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la presidenta 
delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum eleva a la Junta de Govern, l’adopció 
dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar les clàusules addicionals 76a, 77a, 78a i 79a de desplegament del 
conveni de 19 de desembre de 1995 signat entre la Diputació de Barcelona, el Servei 
Català de la Salut i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, que s’acompanyen 
com Annexes I, II, III i IV d’aquest dictamen: 
 

PERÍODE CLÀUSULES 
ADDICIONALS De A 

Quantitat 
fixa 

Quantitat 
variable 

Quantitat  
complementària  IMPORT 

76 
Unitat de llarga 
estada, mòdul 
sanitari 

01/01/2010 31/01/2010 186.152,26   5.584,57 191.736,83 

77 

Unitat de 
convalescència, 
mòdul sanitari i 
social 

01/01/2010 31/01/2010 115.768,43   3.473,05 119.241,48 

78 Hospital de dia, 
mòdul sanitari 

01/01/2010 31/01/2010 21.312,38     21.312,38 

79 

Unitat Funcional 
Interdisciplinària 
de deteriorament 
cognitiu i trastorns 
de la conducta 

01/01/2010 31/01/2010 15.320,29 312,66   15.632,95 

QUANTITAT MÀXIMA:  347.923,64 

 
Segon.-  Autoritzar la Presidenta delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum per a la 
signatura de la documentació corresponent, tot això d’acord amb el punt 4.1.h), de la 
Refosa 1/2010 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Tercer.-  Notificar els presents acords al Servei Català de la Salut. 
 
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  

 
38.- Dictamen que proposa rectificar l’error, en el  sentit d’afegir l’aplicació 
pressupostària corresponent a Mancomunitats, en el Dictamen de la Junta de 
Govern de data 28 d’abril de 2011 pel qual es va ap rovar la reedició del Programa 
complementari d’urgència social per a l’any 2011 en  el marc de l’àmbit de suport 
als serveis i les activitats del Pla de Concertació  Xarxa Barcelona Municipis de 
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Qualitat 2008-2011.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència en funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 
d’abril de 2011 (BOPB de 5 de maig de 2011),  es va aprovar la reedició del Programa 
complementari d’urgència social per a l’any 2011 en el marc de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011. 
 

Atès que s’ha detectat un error en l’acord quart, en el sentit d’afegir l’aplicació 
pressupostària corresponent a Mancomunitats i que, per tant, l’acord quart quedarà de 
la següent forma: 
 

“ Quart.- Aplicar a aquests ajuts una quantia màxima total de dos milions vint-i-cinc 
mil cent setanta-sis euros amb quaranta cèntims (2.025.176,40) €, dels quals dos 
milions deu mil dos-cents quaranta-un euros amb vint cèntims (2.010.241,20) € 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 61101/231A0/462.52, i catorze mil  
nou-cents trenta-cinc euros amb vint cèntims (14.935,20) € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 61101/231A0/46352 del pressupost de despeses 2011 de l’Àrea de 
Benestar Social. 

 
61101/231A0/462.52 2.010.241,20 € Aplicacions 

pressupostàries 61101/231A0/463.53 
Quantia màxima 

14.935,20 € 
 “ 

 
Atès que l’apartat 2 de l’art.105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
possibilita a la Corporació la rectificació d’ofici i en qualsevol moment dels errors 
materials. 
 
Vista la Refosa número 1/2010  epígraf 5.1.d) sobre delegació de competències i 
atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB 
núm. 149, del 23 de juny de 2010. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Rectificar, d’acord amb l’apartat 2 de l’art.105 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, l’acord quart del Dictamen de la Junta de Govern, de data 28 
d’abril de 2011, en el sentit d’afegir l’aplicació pressupostària corresponent a 
Mancomunitats i que, per tant,  on diu: 
 

“ Quart.- APLICAR a aquests ajuts una quantia màxima total de dos milions        
vint-i-cinc mil cent setanta-sis euros amb quaranta cèntims (2.025.176,40) € que 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 61101/231A0/462.52 del pressupost de 
despeses 2011 de l’Àrea de Benestar Social. 
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Aplicació 
pressupostària 

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

“ 
Ha de dir: 

 
“ Quart.- Aplicar a aquests ajuts una quantia màxima total de dos milions vint-i-cinc 
mil cent setanta-sis euros amb quaranta cèntims (2.025.176,40) €, dels quals dos 
milions deu mil dos-cents quaranta-un euros amb vint cèntims (2.010.241,20) € 
aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 61101/231A0/462.52, i catorze mil  
nou-cents trenta-cinc euros amb vint cèntims (14.935,20) € a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 61101/231A0/46352 del pressupost de despeses 2011 de l’Àrea de 
Benestar Social. 

 
61101/231A0/462.52 2.010.241,20 € Aplicacions 

pressupostàries 61101/231A0/463.53 
Quantia màxima 

14.935,20 € 
“ 

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el present acord. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar l’ampliació fins el 15 de setembre de 2011, el 
termini per a la presentació de sol·licituds de par ticipació a la setena edició del 
Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea de Benestar social, en funcions, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28 
d’abril de 2011, es va aprovar la convocatòria i les bases de la setena edició del Premi 
Josep Ma. Rueda i Palenzuela. 
 
Vist que la Base 3.1, estableix un termini per a la presentació de sol·licituds de 
concurrència als Premis i Ajuts de 60 dies naturals a partir de la publicació de la 
convocatòria en el BOPB. 
 
Vist que les bases i la convocatòria van ser publicades en el BOPB de 5 de maig de 
2011. 
 
Vist que per tal de facilitar la màxima participació de persones, entitats i ens en el 
Premi, es considera convenient ampliar el termini de presentació de sol·licituds fins el 
15 de setembre de 2011. 
 
Atès el punt 2.1.6 de la Refosa, 1/2010, sobre el règim de delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, núm. 149 de 23.6.2010). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Ampliar fins el 15 de setembre de 2011 el termini per a la presentació de 
sol·licituds de participació a la setena edició del Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela. 
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Segon.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província el present acord. 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 

40.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i 
Riells, en l’àmbit de l’assistència tècnica i coope ració i els serveis de suport que 
la Diputació ofereix en relació a la Biblioteca d’a quest municipi, d’acord amb el 
corresponent conveni.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
President Delegat de l’Àrea de Cultura, en funcions, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 

L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública 
com a servei municipal. 
 

L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
  

En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Bigues i Riells, es creu 
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es 
transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona ofereix en 
relació a la biblioteca pública. 
 

En conseqüència, el gerent de Serveis de Biblioteques estima que l’Il·lm. president 
delegat de l’Àrea de Cultura, en funcions, podria trametre a la Junta de Govern el 
següent 

 

ACORD 
 

Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells en l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la 
Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a continuació es 
transcriu: 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS EN RELACIÓ A LA BIB LIOTECA D’AQUEST 
MUNICIPI. 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president/a delegat/da de l'Àrea de 
Cultura,...........................................................................................................................,assistit
/da per la secretaria delegada, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
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Presidència de la Corporació de data 22/03/2010, publicat al BOP núm. 77 de data 
31/03//2010. 
 
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS, representat per l’alcalde/ssa president/a, ................. 
......................................, assistit/da per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Yolanda 
Hernández Resa.         
    
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b) 
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis 
de més de cinc mil habitants. 
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1) 
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
Per acord del Ple municipal de data 28/09/2000, l’Ajuntament de Bigues i Riells va aprovar 
inicialment el projecte executiu per a la construcció de la Biblioteca municipal, que 
esdevingué definitiu en no haver-se presentat cap al·legació. 
 
En el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, per 
decret de la presidència de la Diputació de 31/12/2007 es va aprovar l’atorgament d’una 
subvenció per import de 110.575,58 € per a l’equipament d’aquesta nova Biblioteca de 
Bigues i Riells. Aquest Ajuntament, adherit al Protocol General  del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, té inclosa, en l’àmbit de suport a les 
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infraestructures Locals i Equipaments en el marc del Pla de concertació XBMQ 2008-2011 
un altra aportació per import de 100.000 € 
 
El present conveni va ser aprovat per acord del Ple de l’Ajuntament de 12/05/2011 i per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ........... Les despeses que se’n derivin 
d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació G/71200 332A0 Capítol 1 o 
Capítol 4, en el seu cas, G/71200 332A0 220, 629, 639 i G/24300 332A0 216, 243, 626 del 
corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  
 

PACTES 
 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Bigues i Riells, en relació 
amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La Biblioteca tindrà condició de servei públic municipal. I formarà part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer Anna Mogas, núm. 130 de Bigues i Riells, amb una 
superfície útil de 1009 m2, compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves 
dimensions i serveis bàsics.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1.2. 
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Cinquè: Compromisos 
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar, si és el cas, com a mínim, el personal bibliotecari titulat recollit a l’annex 1 i 
cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament depenent de la Diputació, dependrà 
de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.   
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents (aquesta aportació 
representa el 50%) i de publicacions periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, 
segons els estàndards vigents. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar, com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària d’acord amb el quadre 
indicatiu recollit a l’annex 1 i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en 
el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

84/114 

5.2.5. Aportar els recursos necessaris, segons el quadre indicatiu que es recull a l’annex 1, 
per a l’adquisició de documents i publicacions periòdiques, destinats al manteniment anual 
dels fons de la Biblioteca i a donar resposta a les demandes específiques del municipi. 
Aquesta aportació tendirà a representar el 50% de la totalitat. 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal que figura a l’annex 1 sobre el Pla d’Emergència. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que 
s’especifica en l’annex 1. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de 
30 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit  i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre 
causa admissible en dret. 
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ANNEX 1 
 

QUADRE INDICATIU 
 

INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ 
Fons documental 154.800 € 
Equipament informàtic 30.261 € 

TOTAL 185.061 € (*) 
 

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

 
DESPESA EN MANTENIMENT 

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

 
 

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

 
 BIGUES I RIELLS”  

 
41.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Esparreguera, en l’àmbit de l’assistència tècnica  i cooperació i els serveis de 
suport que la Diputació ofereix en relació a la Bib lioteca d’aquest municipi, 
d’acord amb el corresponent conveni.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea de Cultura, en funcions, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública 
com a servei municipal. 
 
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
  
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament d’Esparreguera, es creu 
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es 
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transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona ofereix en 
relació a la biblioteca pública. 
 
En conseqüència, el gerent de Serveis de Biblioteques estima que l’Il·lm. president 
delegat de l’Àrea de Cultura, en funcions, podria trametre a la Junta de Govern el 
següent 

 
ACORD 

 
Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament d’Esparreguera en l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la 
Biblioteca d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a continuació es 
transcriu: 
 

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA EN RELACIÓ A LA BIBLIOT ECA D’AQUEST 
MUNICIPI. 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president/a delegat/da de l'Àrea de 
Cultura,...........................................................................................................................,assistit
/da per la secretaria delegada, en virtut de les facultats conferides pel decret de la 
Presidència de la Corporació de data 22/03/2010, publicat al BOP núm. 77 de data 
31/03//2010. 
 
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, representat per l’alcalde/ssa president/a, ................. 
...................................................., assistit/da pel secretari d’aquest Ajuntament Sr. Francesc 
Fernández Ferran.         
    
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b) 
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis 
de més de cinc mil habitants. 
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La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1) 
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
La “Biblioteca Beato Domingo Castellet” ubicada a la plaça de Santa Eulàlia, núm. 3 
d’Esparreguera, que forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals, fou inaugurada l’any 
1937. Aquest Ajuntament, amb la voluntat de traslladar a un nou espai l’esmentada 
Biblioteca, fet que comportarà la seva ampliació i la millora dels serveis que actualment 
ofereix, en data 15/02/2007 va aprovar  inicialment el projecte executiu de la Biblioteca que 
va ser aprovat  definitivament per acord de la Junta de Govern Local de 19/04/2007. 
 
En el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, per  
decret del president de la Diputació de 31/12/2007 es va resoldre atorgar una subvenció  per 
import de 480.000 € per a la “Construcció de la nova Biblioteca local”. I, en el marc del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, està previst un ajut per 
import total de 400.075,88 €. 
 
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de 19/05/2011 i 
per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ........... Les despeses que se’n 
derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació G/71200 332A0 Capítol 1 
o Capítol 4, en el seu cas, G/71200 332A0 220, 629, 639 i G/24300 332A0 216, 243, 626 del 
corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  

 
PACTES 

 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament d’Esparreguera, en relació 
amb la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
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La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al Passatge de l’Ateneu s/n d’Esparreguera, amb una superfície útil 
de 1894,95 m2, compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i 
serveis bàsics.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació. 
 
Cinquè: Compromisos 
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Completar el fons documental de la Biblioteca, amb el tractament catalogràfic 
necessari i amb la seva incorporació, com de la resta de la col·lecció actual, al Catàleg 
Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar, si és el cas, com a mínim, el personal bibliotecari titulat recollit a l’annex 1 i 
cobrir-ne les suplències. Aquest personal, orgànicament depenent de la Diputació, dependrà 
de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, 
participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la Diputació.   
 
5.1.3. Completar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents (aquesta aportació 
representa el 50%) i de publicacions periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, 
segons els estàndards vigents. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
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5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.   
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació bibliotecària d’acord amb el quadre indicatiu recollit 
a l’annex 1 i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el procés de 
selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.5. Aportar els recursos necessaris, segons el quadre indicatiu que es recull a l’annex 1, 
per a l’adquisició de documents i publicacions periòdiques, destinats al manteniment anual 
dels fons de la Biblioteca i a donar resposta a les demandes específiques del municipi. 
Aquesta aportació tendirà a representar el 50% de la totalitat 
 
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics 
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal que figura a l’annex 1 sobre el Pla d’Emergència. 
 
Sisè: Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
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bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que 
s’especifica en l’annex 1. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de 
34 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit  i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre 
causa admissible en dret. 
 
Disposició transitòria 
 
Actualment, hi ha una tècnica auxiliar adscrita la Biblioteca d’Esparreguera que és 
funcionària de plantilla de la Diputació de Barcelona; quan per jubilació o qualsevol altre 
motiu aquesta persona deixi de prestar els seus serveis en aquesta Biblioteca, li pertocarà a 
l’Ajuntament assumir la seva substitució. 
 

ANNEX 1 
 

QUADRE INDICATIU 
 

INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ 
Fons documental 149.850 € 
Equipament informàtic 48.000 € 

TOTAL   (*) 
 

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

 

INVERSIÓ EN FUNCIONAMENT 
  Ajuntament Diputació 

Fons documental 20.285 € 20.285 € 
Subscripcions 1.200 € 6.615 € 
Activitats 6.000 € ---- 
Manteniment informàtic ---- 15.025 € 

 

RECURSOS HUMANS 
Bibliotecari director  1 
Bibliotecaris 1 
Tècnics auxiliars 4 
Ajudants i/o persones de manteniment 1 

 
         ESPARREGUERA”  

 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

91/114 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

42.- Dictamen que proposa l’acceptació de la renúnc ia de diversos municipis a 
accions de suport econòmic consistents en fons de p restació destinats a 
“Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals”, i 
concessió d’aquests ajuts a l’Ajuntament de Sant Fo st de Campsentelles, amb 
una aportació econòmica  de la Diputació per a l’an y 2011 de  mil  quatre-cents 
quinze euros amb quaranta-quatre cèntims (1.415,44)  €.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
 
Vist que en el Catàleg 2011 es preveu l’acció de suport “Suport a la suficiència 
alimentària a les escoles bressol municipals”, gestionada per la Gerència de Serveis 
d’Educació  i consistent en fons de prestació, els quals es caracteritzen per ser suports 
econòmics calculats en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que recullen 
les característiques socioeconòmiques de tots els ens adherits al Protocol general del 
Pla de Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens adherits. 
 
La Junta de Govern, en reunió ordinària de data 27 de gener de 2011, va acordar   
l’atorgament d’accions de suport econòmic en aquest concepte per un import total de 
vuit-cents mil (800.000) €. 
 
L’acord tercer.3.7 estableix com a mesura de bona gestió en la justificació, la 
redistribució dels imports sobrants degut a ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o 
reduccions, sempre i quan el volum d’aquestes superi el 5 per cert del fons.  
 
Finalitzat el període d’acceptació, han renunciat a aquesta subvenció un total de 10 
municipis, que suposa en termes econòmics un import total de catorze mil cinc-cents 
seixanta-un (14.561) €, que representa l’1,82% del volum total. En conseqüència no es 
donen els requisits per efectuar la redistribució establerta al règim de concertació 
d’aquestes subvencions. 
 
Un cop notificat als ajuntaments beneficiaris l’acord d’atorgament d’accions de suport 
econòmic en aquest concepte, l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles es va 
posar en contacte amb l’Àrea d’Educació al·legant que no havia estat beneficiari dels 
ajuts malgrat tenir escola bressol de titularitat municipal, que va iniciar el seu 
funcionament el passat mes de setembre de 2010.  
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Vist que s’acompleixen les condicions previstes al Catàleg 2011, i segons les ràtios 
establertes al dictamen d’aprovació del fons de prestació, l’Àrea d’Educació proposa la 
concessió d’un suport econòmic de mil quatre-cents quinze euros amb quaranta-quatre 
cèntims (1.415,44) € al municipi de Sant Font de Campsentelles. 
 
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències. 
 
L’article 20.1 del Règim de Concertació 2011, estableix que la Presidència delegada 
de l’àrea gestora eleva  per sotmetre a aprovació de la Junta de Govern la resolució de 
les accions consistents en fons de prestació, i per extensió de la competència també li 
correspon elevar les renúncies d’aquest tipus de suport. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidenta delegada de l’Àrea d’Educació eleva a la Junta de Govern, la proposta que 
segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar la renúncia a les accions de suport econòmic consistents en fons de 
prestació destinats a “Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol 
municipals” dels ajuntaments que es detallen:  
 
Renúncia de forma expressa 
 

 
Renúncia forma tàcita  

 
Segon.-  Modificar l’acord de concessió de l’acció de suport econòmic consistent en 
fons de prestació “Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals”, 
en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de concertació aprovat per la Junta de 

BENEFICIARI NIF CODI  
XBMQ Renúncies  Núm. compt.  

concessió Pos.  
Núm. 

Ajustament de 
Valor 

Avinyó XXXXXXXXX 11/Y/70969 1.569,00€ 1103000017 9 1103900731 
Calaf XXXXXXXXX 11/Y/70956 2.084,00€ 1103000017 22 1103900732 
Callús XXXXXXXXX 11/Y/70950 1.878,00€ 1103000017 28 1103900733 
Carme XXXXXXXXX 11/Y/70942 1.488,00€ 1103000017 36 1103900734 
Castellví de la 
Marca XXXXXXXXX 11/Y/70930 1.384,00€ 1103000017 48 1103900735 

Sant Feliu 
Sasserra 

XXXXXXXXX 11/Y/70765 1.201,00€ 1103000017 158 1103900736 

Sant Mateu de 
Bages XXXXXXXXX 11/Y/70732 1.197,00€ 1103000017 168 1103900737 

Vallbona d’Anoia XXXXXXXXX 11/Y/70645 1.151,00€ 1103000017 216 1103900738 
T O T A L   11.952,00€ 

BENEFICIARI NIF CODI  
XBMQ Renúncies  

Núm.  
compt. 

concessió 

 
Pos.  

Núm. 
Ajustament de 

Valor 
Monistrol de Calders XXXXXXXXX 11/Y/70864 1.249,00€ 1103000017 98 1103900739 
Montseny XXXXXXXXX 11/Y/70853 1.360,00€ 1103000017 106 1103900740 

T O T A L      2.609,00€  
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Govern en data 27-11-2011, en el sentit d’aprovar un ajut en aquest concepte al 
següent municipi: 
 

Operació comptable Ens beneficiari NIF de l’ens 
beneficiari Import concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Sant Fost de 
Campsentelles 

XXXXXXXXX 1.415,44,00€ 11/Y/77517 1103002897 001 

 
Tercer.-  Aplicar les condicions d’execució i justificació establertes pel dictamen 
d’aprovació de l’acció de suport econòmic en aquest concepte (A JdG 47/11). 
 
Quart.-  Aplicar la despesa total de mil quatre-cents quinze euros amb quaranta-quatre 
cèntims (1.415,44) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/81100/323A0/46281 del 
pressupost 2011 de la Gerència de Serveis d’Educació. 
 
Cinquè.-  Notificar aquests acords als ens locals afectats. 

 
43.- Dictamen que proposa l’aprovació del canvi de destinació d’ajut econòmic 
d’import cinc-cents cinc mil (505.000) €, per a la construcció d’una nova escola 
bressol Fàbregas i atorgar un nou conveni per a la mateixa finalitat per import de 
sis-cents cinquanta-cinc mil (655.000) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, en funcions, 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 de la província que s’hi adhereixin. Aquest 
Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009) 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31 de març de 
2011  es va aprovar la formalització d’un conveni específic amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat per a l’atorgament del següent ajut: 
 
DADES DE L’ACTUACIÓ 
Codi XBMQ 11X71145 
Ens local Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
NIF XXXXXXXXX 
Actuació Construcció de la nova escola bressol Fàbregues  

Any 2008       € 

Any 2009                      € 

Any 2010       € 
Any 2011 505.000 € 
Any 2012       € 
Any 2013       € 

 
Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 505.000 € 
Tipus de suport Suport econòmic 
Centre gestor 81100  Gerència de Serveis d’Educació 
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Atès que no es va completar la signatura del conveni per les parts, en haver sol·licitat 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat un canvi de destinació consistent en aplicar 
l’import d’una altra necessitat a incrementar l’esmentat conveni en 150.000 €. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril del 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
Per part d’aquest centre gestor es considera que la sol·licitud compleix els requisits 
establerts en l’article 8  de les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport 
a les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret 
de la presidència de data 21 d’abril de 2009.  
 
Atès que el Servei de Govern Local ha comunicat a la Gerència de Serveis d’Educació 
l’acceptació d’aquesta variació, es procedeix a modificar el convenir aprovat. 
 
Vist el punt 2.1.3. c) de la Refosa número 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del decret de la 
Presidència núm. 6023/2010 de data 16/06/2010 i publicada en el BOPB núm. 149, de 
23/06/2010.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el canvi de destinació de l’ajut atorgat en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011:  
 
DADES DE L’ACTUACIÓ INICIAL 
Codi XBMQ 11X71145 
Ens local Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Construcció de la nova escola bressol 
Fàbregues  
Any 2008       € 

Any 2009                      € 

Any 2010       € 
Any 2011 505.000 € 
Any 2012       € 
Any 2013       € 

Periodificació de 
l’aportació de la Diputació 

Total 505.000 € 
Tipus de suport Suport econòmic 
Centre gestor 81100  Gerència de Serveis d’Educació 
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DADES DDEFINITIVES DE L’ACTUACIÓ 
Codi XBMQ 11X71145 
Ens local Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat  
NIF XXXXXXXXX 

Actuació 
Construcció de la nova escola bressol 
Fàbregues  
Any 2008       € 

Any 2009                      € 

Any 2010       € 
Any 2011 655.000 € 
Any 2012       € 
Any 2013       € 

Periodificació de 
l’aportació de la Diputació 

Total 655.000 € 
Tipus de suport Suport econòmic 
Centre gestor 81100  Gerència de Serveis d’Educació 

 

Segon.- Aplicar la despesa a càrrec de l’aplicació G/81100/323A0/76260 del 
pressupost ordinari vigent. 
 

Tercer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, la nova minuta de conveni específic 11X71145 que inclou les 
modificacions proposades en els acords anteriors :  
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
NIF: XXXXXXXXX    
Actuació: Construcció de la nova escola bressol Fàbregas 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 665.000 € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 655.000 € 
Codi XBMQ: 11/X/71145 
Tipus de suport: Econòmic 
Centre Gestor 81100  Gerència de Serveis d’Educació 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president, en funcions, de la Diputació de 
Barcelona, Antoni Fogué Moya, fent ús de les atribucions que li han estat conferides; assistit 
pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon, en virtut de les facultats conferides pel 
Decret de la Presidència de la corporació de data 22/03/2010, publicat al BOPB núm. 77, de 
31/03/2010. 
 
AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT, representat per l’alcaldessa, en 
funcions, Lourdes Borrell i Moreno,  assistida pel secretari de l’ens, Agustín Recio Romero. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

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

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

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament 
la necessitat “Construcció de la nova escola bressol Fàbregas”. 

 
III. Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31 de març de 

2011  es va aprovar la formalització d’un conveni específic amb l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat per a l’atorgament d’un ajut per import de 505.000 €. 

 
IV. En haver sol·licitat l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat un canvi de destinació 

consistent en aplicar l’import d’una altra necessitat a incrementar l’esmentat conveni 
en 150.000 €, no es va arribar a completar la seva signatura. 

 
V. El Servei de Govern Local ha comunicat a la Gerència de Serveis d’Educació 

l’acceptació d’aquesta variació, per a la qual cosa es procedeix a modificar el convenir 
aprovat. 

 
VI. 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 (...) de data 
(...). 

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

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

PACTES 
 

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

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Construcció de la nova escola bressol Fàbregas 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Polítiques locals d’educació 
Política local que es fomenta Política educativa 

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

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

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

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 655.000  € 2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

655.000  €  

         
� Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
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4.4. L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 
de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 

 
4.5. L’ens beneficiari adjuntarà documentació acreditativa de l’acompliment  de l’obligació 

establerta a l’apartat 7. 
 
4.6. El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5. Pagament  
5.1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

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

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

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

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

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

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

 
7. Identificació i senyalització 
7.1  L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com a 

ens cofinançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, 
cartells, tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de 
la marca corporativa prevista a les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de 
suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació XBMQ 2008-
2011. 

 
7.2.  L’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització del Pla de 

Concertació XBMQ 2008-2011, amb les excepcions previstes. 
 
8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contractació de les administracions públiques. 
 

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

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

 
Quart.-  Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
44.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrrog a fins el 30 de juny de 2012,  
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que té per objecte la cessió d’espais  a aquest per desenvolupar 
activitats formatives.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Educació, en funcions, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
En data d’11 de març de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar un Dictamen que proposa autoritzar la signatura d’un conveni entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per regular la cessió d’espais 
per desenvolupar activitats formatives per part del Consorci Centre Associat de la 
UNED de Terrassa. 
 
El Pacte Sisè del Conveni preveu la possibilitat d’una pròrroga articulada de forma 
expressa prèvia petició per part de l’Ajuntament un mes abans del seu exhauriment. 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 de juliol de 2010, es va prorrogar la 
vigència del conveni fins el 30 de juny de 2011. 
 
Amb data de 10 de maig de 2011, va ser recepcionada a l’Àrea d’Educació una carta 
de la Regidora d’Educació de l’Ajuntament de Canet de Mar sol·licitant la pròrroga de 
l’esmentat Conveni a partir del proper 30 de juny i pel període corresponent al curs 
escolar. 
 
La Gerència de Serveis d’Educació considera oportú donar resposta a aquesta petició i 
continuar facilitant els espais necessaris per desenvolupar l’activitat educativa del 
subcentre del Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa a Canet de Mar. 
 
Vist el punt 2.1.3.a) de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 6023/2010 de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 
149, del 23 de juny de 2010. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Presidenta 
delegada de l’Àrea eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga fins el 30 de juny de 2012 del Conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, que té per objecte la 
cessió d’espais a aquest per desenvolupar activitats formatives per part del Consorci 
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Centre Associat de la UNED de Terrassa, que va ser aprovat per la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona en data d’11 de març de 2010. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT  

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
45.- Dictamen que proposa convalidar l’ampliació en  5 dies hàbils el termini fixat 
en les Bases específiques per a la concessió de sub vencions en règim de 
concurrència competitiva per a serveis i activitats  en matèria de medi ambient 
durant l’any 2011, a favor d’associacions, fundacio ns, i altres entitats sense 
ànim de lucre i resoldre la convocatòria correspone nt.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient, en 
funcions, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Junta de Govern, en reunió ordinària de data 10 de febrer de 2011, aprovà 
les Bases Específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a serveis i activitats en matèria de medi ambient 
durant l’any 2011, a favor d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de 
lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de Medi Ambient.  
 
Atès que en data 21 de febrer de 2011 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona l’anunci relatiu a la publicació de les bases i la corresponent 
convocatòria, i amb data 24 de març es va publicar al DOGC l’anunci indicatiu de 
publicitat 
 
Atès que es van presentar un total de 140 sol·licituds corresponents a 127 entitats 
diferents, de les quals dues  van arribar fora de termini.  
 
La relació de sol·licituds presentades és la que es detalla a continuació: 
 
Núm. Nom de l'entitat CIF Nom de l'actuació 

1 Asociación "Acondicionamiento 
Tarrasense" XXXXXXXXX Sensibilització ambiental per una Mobilitat 

sostenible i segura a les escoles 

2 Asociación "ADN,  Asociación Cultural 
Multidisciplinar" 

XXXXXXXXX Festival Internacional d'Arquitectura eme3_2011 

3 Asociación "Beatus ille: asociación para 
el uso y difusión del arte del jardín" XXXXXXXXX Jardins i jardiners de Sants 

4 Asociación "Centro Aragonès de 
Badalona" 

XXXXXXXXX Campanya de Sensibilització sobre el reciclatge 
de residus 

5 Asociación "Producciones Callejeras" XXXXXXXXX Música Zero 

6 Asociación "Red de Consumo Solidario 
/ Xarxa de Consum Solidari" XXXXXXXXX Producció agroecològica i consum responsable 

amb el planeta 

7 Asociación CEJAC Formació - 
Promoció - Inserció 

XXXXXXXXX Carmel SOS 

8 Asociación Comarcal de Empresarios 
del Berguedá (ACEB) XXXXXXXXX 

Divulgació de les eines de gestió ambiental de 
les empreses als ciutadans del municipi de 
Berga. 

9 
Asociación Europea de Servicios 
Energéticos Básicos Autónomos 
(SEBA) 

XXXXXXXXX Model energètic sostenible. Implantació, 
educació i divulgació 

10 Asociación Medioambiental GRODEMA XXXXXXXXX Gestió de l'aula de recursos ambientals de nou 
barris 
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Núm. Nom de l'entitat CIF Nom de l'actuació 

11 Associació "ACER, Associació per a la 
Conservació  de l'Entorn i la Recerca" 

XXXXXXXXX Implementació i dinamització de materials sobre 
el canvi climàtic 

12 Associació "Agrupació Ripollet Natura" XXXXXXXXX Programa d'activitats de sensibilització i difusió 
de l'entorn de l'espai fluvial del riu Ripoll 

13 Associació "Agrupació Ripollet Natura" XXXXXXXXX Activitats per a l'observació de l'estat ecològic del 
riu Ripoll 

14 Associació "Amics dels Cingles de 
Collsacabra" 

XXXXXXXXX X Fira del Llibre de Muntanya 

15 Associació "Amigues i Amics del 
Pedraforca" 

XXXXXXXXX Campaments al Pedraforca - fitxes de suport per 
monitors/es 

16 Associació "Ateneu Santcugatenc" XXXXXXXXX Mercat de Pagès 

17 Associació "BIOSFERA, Associació 
d'Educació Ambiental" XXXXXXXXX "Actuem sobre el canvi climàtic" 

18 Associació "CanNova" XXXXXXXXX Piscines naturals 

19 Associació "Centre d'Ecologia i 
Projectes Alternatius" (CEPA) 

XXXXXXXXX Rius amb aigua, rius amb vida. Recuperem el 
Llobregat 

20 Associació "Centre d'Estudis 
Amazònics" (CEAM) 

XXXXXXXXX 
Jornades de sensibilització i formació: 
"L'Agroecologia, una proposta de 
desenvolupament alternativa al Nord i al Sud" 

21 Associació "Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat" XXXXXXXXX Xarxa d'observatoris meteorològics del baix 

llobregat 

22 Associació "Centre d'Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat" 

XXXXXXXXX Itinerari Blau del Baix Llobregat, Les petjades de 
l'aigua 

23 Associació "Centre Mediambiental 
l'Arrel" XXXXXXXXX Pla integral d'educació ambiental a les escoles de 

Sant Joan Despí 

24 Associació "Centre Unesco de 
Catalunya" (UNESCOCAT) 

XXXXXXXXX Parlem de la responsabilitat social de les 
empreses. Curs de formació per al professorat 

25 Associació "Club EMAS, Associació 
d'Organitzacions Registrades d'EMAS"  XXXXXXXXX EMAS actua per la mobilitat sostenible a 

Barcelona 

26 
Associació "COCAT - Coordinadora 
d'Organitzadors de Camps de Treball a 
Catalunya" 

XXXXXXXXX Campanya per la Sostenibilitat al Voluntariat a 
Barcelona i Catalunya 2011 

27 Associació "Dia de la Terra" XXXXXXXXX Dia de la Terra - Fira per la Terra 2011 

28 Associació "DID: Dinamització i 
Documentació per a les Dones" 

XXXXXXXXX Què me'n dius? Reduir, reutilitzar, reciclar 

29 Associació "DID: Dinamització i 
Documentació per a les Dones" 

XXXXXXXXX Mercat 2ª mà 0-3 anys i premamà 

30 Associació "ECOIMA" XXXXXXXXX Guia de la fauna fluvial de Montornès 
31 Associació "Ecoserveis" XXXXXXXXX XIII Fòrum de l'Energia Sostenible 

32 Associació "Ecoserveis" XXXXXXXXX Conferència europea anual sobre l'educació del 
canvi climàtic 

33 Associació "Ecoserveis" XXXXXXXXX SIEU, Schools for Intelligent Energy Use 
34 Associació "eco-union" XXXXXXXXX Global Eco Fòrum 
35 Associació "Edulis" XXXXXXXXX Tallers ambientals 
36 Associació "Edulis" XXXXXXXXX Tallers "El planeta canvia, arriba el canvi climàtic" 

37 Associació "Edulis" XXXXXXXXX Programa de vigilància i informació ambiental als 
Colls i Miralpeix 

38 Associació "Esplais Catalans" XXXXXXXXX Recursos per l'acció 

39 Associació "Federació ADF Penedès-
Garraf" XXXXXXXXX Ajudem el Bosc 

40 Associació "Federació de les ADF del 
maresme" 

XXXXXXXXX Edició guia descoberta de Montornés del Vallés 

41 Associació "Federació d'Ecologistes en 
Acció de Catalunya" XXXXXXXXX 

Conscienciació sobre la Construcció Col·lectiva 
d'un model de ciutat amb baixes emissions de 
Carboni a Barcelona 

42 Associació "Federació d'Ecologistes en 
Acció de Catalunya" XXXXXXXXX 

Capacitació d'Ecologistes en Acció de Catalunya, 
Entitats i Xarxes vinculades per a la millora de la 
governança de la gestió de l'aigua a Barcelona 

43 Associació "Federació d'Ecologistes en 
Acció de Catalunya" 

XXXXXXXXX Platges Verges Comarques de Barcelona 

44 Associació "Festival de Cinema i Video 
del Medi Ambient" (FICMA) 

XXXXXXXXX FICMA educatiu del 18 e. Festival cinema 
internacional medi ambient de Barcelona 

45 Associació "GR5 Cultura i Societat de la 
informació" 

XXXXXXXXX Ambient Vallès 
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46 Associació "Grup Ecologista Les 
Agulles" 

XXXXXXXXX Restauració de l'hàbitat dunar a la platja de Gavà 

47 Associació "Institut de Recerca Holística 
de Montserrat" (Irehom) 

XXXXXXXXX Associació Institut de Recerca Holística de 
Montserrat 

48 Associació "Instituto Jane Goodall 
Espanya" 

XXXXXXXXX BioDiverCiutat 

49 Associació "La Forest" XXXXXXXXX Programa d'educació i sensibilització medi 
ambiental "plantar un arbre al cor d'un infant" 

50 Associació "La Saboga - Medi Ambient, 
Societat i Cultura" 

XXXXXXXXX Difusió del videojoc: "Els sostenibles i la 
biodiversitat" 

51 Associació "Mercat de Segona Mà - 
Flea-Market". XXXXXXXXX Mercat de segona mà 

52 Associació "Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi de Catalunya" (MEGSJC) 

XXXXXXXXX Escoltes i Guies compromesos amb el medi 
ambient 

53 Associació "Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi de Catalunya" (MEGSJC) XXXXXXXXX Camp de treball: camí vora Ges 

54 Associació "NEREO, Preservador del 
Medi Ambient" 

XXXXXXXXX IberClima 

55 
Associació "Organització de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya" 
(OCUC) 

XXXXXXXXX Recurs educatiu on line sobre el turisme 
sostenible a la ciutat de Barcelona 

56 
Associació "Plataforma per a un 
equipament sociocultural per les 
persones i entitats de Bufralà" 

XXXXXXXXX Hort urbà Eco-comunitari 

57 Associació "Pro Mar" XXXXXXXXX Monitorització del parc d'esculls artificials del 
Garraf 

58 Associació "Promoció del Transport 
Públic" (PTP) XXXXXXXXX Promoció del transport públic (PTP) 

59 Associació "Recursos d'Animació 
Intercultural" (RAI) 

XXXXXXXXX Curs "què hi ha darrera dels aliments que 
mengem? .... 

60 Associació "Solidança" XXXXXXXXX Punt net de residus. Educació per a la prevenció i 
reparació de RAEE Sant Just i Molins de Rei 

61 Associació "Vida Sana" XXXXXXXXX MAMATERRA, Festival Ecològic de la Infància 

62 Associació "VOLT-TOUR, Promotora 
del Vehicle Elèctric) XXXXXXXXX Reflotació del cotxe elèctric citroen berlingo 

elegrique ... 

63 Associació "Xarxa de Custòdia del 
Territori" (XCT) 

XXXXXXXXX Difusió i sensibilització de la custòdia fluvial a 
Catalunya a través del GTCF de la XCT 

64 Associació "Xarxa de l'Observatori del 
Deute en la Globalització" XXXXXXXXX 

Seminari "L'estil de vida de les societats del nord: 
quins impactes provoca sobre el medi ambient 
global ? 

65 Associació ACRES / LESTES XXXXXXXXX 
"Camins de vida" Itineraris d'Educació Ambiental 
al paratge de Santiga (Santa Perpètua de 
Mogoda) 

66 Associació Catalana d'Amics de l'Aigua XXXXXXXXX Premis de l'aigua 2011 

67 Associació Catalana de Cases de 
Colònies 

XXXXXXXXX Programa d'educació ambiental estimo la terra 

68 Associació Catalana de Ciències 
Ambientals (ACCA) 

XXXXXXXXX Diàlegs ambientals 11. Terceres jornades 
d'anàlisi i debat sobre les ciències ambientals 

69 Associació Catalana de Meteorologia 
(ACAM) XXXXXXXXX XVII jornades de meteorologia Eduard Fontserè 

70 Associació Catalana de Meteorologia 
(ACAM) 

XXXXXXXXX III premi local de meteorologia Eduard Fontserè 

71 Associació Cultural Roig XXXXXXXXX Roig i verd: consum responsable per a la 
sostenibilitat local 

72 Associació d' "Amics del Jardí Botànic 
de Barcelona" 

XXXXXXXXX Camp de treball per voluntaris: etnobotànica i 
pedra seca 

73 Associació de "Defensa i Estudi de la 
Fauna i Flora Autòctona " (ADEFFA) XXXXXXXXX Merlès: crònica de la degradació d'un hàbitat 

74 Associació de "Municipis Catalans per a 
la Recollida Selectiva Porta a Porta" 

XXXXXXXXX 
Construcció de l'ampliació del web de 
l'Associació de Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta 

75 
Associació de "Professionals de les 
Energies Renovables de Catalunya" 
(APERCA) 

XXXXXXXXX 
Elaboració d'un itinerari d'instal·lacions d'energies 
renovables als municipis de l'Hospitalet i Cornellà 
de Llobregat, en forma de 20 fitxes descriptives 
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76 Associació de "Voluntaris de Protecció 
Civil de Montornès del vallès" 

XXXXXXXXX Activitats de vigilància i actuació ràpida a la 
natura 

77 Associació de Bombers Voluntaris de la 
Generalitat de Sant Llorenç Savall 

XXXXXXXXX Bombers juvenils en acció 

78 Associació de Joves Dirigents Catalans XXXXXXXXX Foment de la Sostenibilitat: creació d'un mercat 
d'intercanvi i acció solidària 

79 Associació de Joves Dirigents Catalans XXXXXXXXX La importància de la Sostenibilitat: formació i 
conscienciació dels joves 

80 Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) de la SES GURB 

XXXXXXXXX Millora ambiental i de l'ús social i educatiu de 
l'entorn del torrent de l'esperança ... 

81 Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) de l'Escola Pública "Andersen" XXXXXXXXX Natura al pati de l'escola 

82 
Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) de l'Escola Bressol Municipal 
"Els Picarols" 

XXXXXXXXX 
Participació, sostenibilitat i foment de 
l'alimentació saludable a través de la creació d'un 
hort ecològic a l'escola bressol 

83 Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) del CEIP "Mossèn Cinto" 

XXXXXXXXX Educació ambiental: les 3 R 

84 Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) del CEIP "Quatre Vents" 

XXXXXXXXX 
Participació, sostenibilitat i foment de 
l'alimentació saludable a través de la creació d'un 
hort ecològic a l'escola 

85 Associació de Veïns "Can Mas" XXXXXXXXX VII Festa de las Tres R.R.R. Reduir Recicla 
Recupera 

86 Associació de Veïns de "Can 
Vallhonrat" de Rubí XXXXXXXXX 

Análisis ecológico y usos sociales de una 
importante zona húmeda en la comarca del 
Vallès. "Bassa i torrent dels alous" 

87 Associació d'Empreses i Institucions 
22@ Barcelona XXXXXXXXX Portal 2.0 per a bones pràctiques ambientals al 

22@ 

88 Associació d'Investigació Social Axon XXXXXXXXX L'ús dels espais públics. Una aproximació a les 
xarxes mediambientals de Montgat 

89 Associació Diverjoc Font d'en Fargas XXXXXXXXX DiverActivistes per Barcelona-Terra 

90 Associació DRAG (Defensa de Rèptils i 
Anfibis de Gallecs) 

XXXXXXXXX Guia Naturalista de Gallecs 

91 Associació ECOLUDIC, Ecologia Lúdica XXXXXXXXX Rexcat: ruta elèctrica per Catalunya 

92 Associació Hàbitats XXXXXXXXX Voluntariat i educació ambiental als rius de la 
demarcació de Barcelona 

93 
Associació Interdisciplinar de 
Professionals del Medi Ambient 
(APROMA) 

XXXXXXXXX Activitats de sensibilització ambiental: "cicle de 
tertúlies de cafè" i butlletí infoaproma 

94 Associació L'Era, Espai de Recursos 
Agroecològics 

XXXXXXXXX Custòdia participativa de la biodiversitat 
cultivada. Fase I 

95 Associació Lligabosc-Educació 
ambiental i gestió del medi 

XXXXXXXXX Cursos i Tallers d'Educació Ambiental 

96 Associació per la Defensa i l'Estudi de 
la Natura a Catalunya (ADENC) 

XXXXXXXXX "Fes reviure el Ripoll!". Manteniment 

97 Associació SUBMON: Divulgació, 
Estudi i Conservació de l'Entorn Natural 

XXXXXXXXX Elaboració d'un documental: "Els Canyons del 
Maresme ..." 

98 
Associació TECNICAT (Tècnics 
Relacionats amb les Administracions 
Públiques de Catalunya) 

XXXXXXXXX Redacció d'un document sobre la millora de 
l'eficiència energètica municipal 

99 Associació "ADF Tres Branques" XXXXXXXXX Els ocells de Balsareny, com són i com els 
podem donar refugi 

100 Associació "per a la Promoció de 
l'Energia Solar, Barnamil" 

XXXXXXXXX Barri verd, un referent de treball comunitari per la 
sostenibilitat local 

101 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de 
Sabadell 

XXXXXXXXX 
Servei d'assessorament energètic per a les 
empreses de la demarcació de la Cambra de 
Comerç de Sabadell  

102 Catalunya Camina XXXXXXXXX "A peu per la ciutat, el mitjà més sostenible" 

103 Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
(COAMB) 

XXXXXXXXX Pla de formació 2011 del COAMB 

104 Confederació Patronal PIMEC, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya 

XXXXXXXXX Com rendibilitzar productes, serveis i activitats, 
aplicant estratègies ambientals 

105 Confederació Sindical de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya 

XXXXXXXXX Infosostenibilitat 

106 Entitat Esportiva "Beach Club Esportiu 
"El Péndulo"" 

XXXXXXXXX 12é torneig voleiboom 4x4 
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107 Entitat Esportiva "Centre Excursionista 
Llorençà" 

XXXXXXXXX Descoberta dels arbres del municipi 

108 Entitat Esportiva "Societat de Pesca i 
Activitats Subaquàtiques" (SPAS) 

XXXXXXXXX Seguiment de l'evolució de la Posidònia oceànica 

109 Fundació "La Tossa de Montbui" XXXXXXXXX Senyalització arbres i plantes més significatius, 
propis del pein on estem situats i dia de la natura 

110 Fundació "Marianao" XXXXXXXXX Aula Taller de Residus 
111 Fundació "Pere Ardiaca" XXXXXXXXX Canvi climàtic, un repte col·lectiu (II) 

112 Fundació de la Jardineria i el paisatge XXXXXXXXX Utilització d'aigües regenerades i freàtiques per al 
reg en jardineria 

113 Fundació ENT XXXXXXXXX Fent arribar noves idees en l'àmbit de l'ecologia 
política 

114 Fundació Fòrum Ambiental XXXXXXXXX Parlant de la Sostenibilitat en un nou marc global. 
Cicle de conferències 

115 Fundació Privada "B_TEC Parc 
Barcelona Innovació Tecnològica" 

XXXXXXXXX "Barcelona Global Energy Challenges 2011" 

116 
Fundació Privada "Institut de Formació 
Contínua de la Universitat de Barcelona 
(IL3-UB)" 

XXXXXXXXX Curs "Contextos Urbans, Participació i Educació 
per a la Sostenibilitat" 

117 Fundació Privada "Institut d'Estudis de 
la Seguretat" (IDES) XXXXXXXXX Infraestructures, territori i sostenibilitat. Informe 

2011 de l'Observatori del Risc 

118 Fundació Privada "Mas Albornà" XXXXXXXXX "Viu la vinya, a les nostres festes" projecte de 
difusió ambiental ... 

119 Fundació Privada "Museu Industrial del 
Ter - Can Sanglas" XXXXXXXXX Disseny, preparació i desenvolupament d'un taller 

de biodiversitat fluvial 

120 Fundació Privada "Plataforma 
Educativa" 

XXXXXXXXX 
Mas Ritort, innovació i responsabilitat Social en la 
gestió mediambiental i educativa d'un centre 
d'atenció a la infància 

121 Fundació Privada ,Catalana de 
l'Escoltisme Laic "Josep Carol" 

XXXXXXXXX Xarxa d'Espais d'Interpretació de la Natura 

122 
Fundació Privada Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable 

XXXXXXXXX 

Exposició itinerant per a la reducció de l'aigua 
envasada des de la vessant de la qualitat de 
l'aigua de la xarxa i la reducció dels envasos d'un 
sol ús 

123 
Fundació Privada Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable 

XXXXXXXXX V Cicle de Debats Eines per a la Prevenció 

124 
Fundació Privada Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable 

XXXXXXXXX 3 de juliol, dia internacional lliure de bosses 

125 
Fundació Privada Centre de 
Desenvolupament Rural Integrat de 
Catalunya (CEDRICAT) 

XXXXXXXXX Quantificació i difusió dels beneficis ambientals 
de la producció i el consum d'aliments locals 

126 Fundació Privada d'Entitats Culturals de 
Badía del Vallès - FEC 

XXXXXXXXX La Web de Residus de Badía del Vallès 

127 Fundació Privada ERSÍLIA XXXXXXXXX L'aventura d'explorar: propostes de recerca en 
consum i biodiversitat 

128 Fundació Privada MAR XXXXXXXXX SILMAR, Xarxa de Seguiment Ibèric del Litoral 
Marí 

129 Fundació Privada per a la Promoció del 
Museu de la Tècnica de Manresa 

XXXXXXXXX Educació ambiental entorn al canal de la sèquia 

130 Fundación "Escuela de Administración 
de Empresas de Barcelona" XXXXXXXXX 

Activitats per a la sensibilització al sector 
empresarial en el marc del pacte d'alcaldes 
contra el canvi climàtic a Montornès del Vallès 

131 Fundación Privada "Fundación Pro-Vida 
Humanitis" 

XXXXXXXXX Millora Energètica 

132 Fundación Privada Empresa & Clima XXXXXXXXX Eina per emprendre accions de mitigació del 
canvi climàtic al món local 

133 Institució Catalana d'Història Natural XXXXXXXXX Edició i publicació del butlletí informatiu Notícies 
de la Institució 

134 
Societat Cooperativa Catalana de 
Responsabilitat Limitada "BICICLOT 
SCCL" 

XXXXXXXXX REDUIM ELS RESIDUS, REBICICLEM 

135 Societat Cooperativa Catalana Limitada 
"ALOJA e+3" SCCL XXXXXXXXX Sense especificar 
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136 
Societat Cooperativa Catalana Limitada 
"Barcelonya Creatividad y 
Comunicación SCCL" 

XXXXXXXXX Educació i Sostenibilitat. Portal Interactiu 

137 Societat Cooperativa Catalana limitada 
"Espai Ambiental SCCL" XXXXXXXXX Al mercat amb carmanyola 

138 Societat Cooperativa Catalana Limitada 
"Femarec SCCL" 

XXXXXXXXX Tallers Ambientals 

139 
Societat de Responsabilitat Limitada 
"Recursos Solidaris, empresa 
d'inserció, S.L." 

XXXXXXXXX Recuper@rt 

140 Universitat Politècnica de Catalunya XXXXXXXXX 
Campanya de sensibilització per a la separació 
en origen dels residus orgànics municipals i de la 
resta de fraccions valoritzables ... 

 
Atès que s’ha procedit a la prelació de les sol·licituds per part de l’Àrea de Medi 
Ambient en funció de l’aplicació dels criteris de valoració previstos a la base 9 i amb el 
límit del crèdit disponible màxim, la qual consta en l’informe d’instrucció emès per la 
cap de l’Oficina Tècnica de Sensibilització, Participació i Divulgació Ambiental amb el 
vist i plau de la Gerència. La proposta de concessió s’expressa en l’acta de la comissió 
constituïda en data 14 de juny de 2011, la part de la qual que interessa, es reprodueix 
a continuació: 

 
“Tot atenent a les Bases específiques per a aquesta convocatòria, publicades en el 
BOPB , de 21 de febrer de 2011 i DOGC de data 24 de març de 2011, un cop 
constituïda la comissió, d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General 
de Subvencions de la Diputació de Barcelona – BOPB núm. 13, annex I, de 15 de 
gener de 2009, s’informa que, havent-se presentat 140 projectes corresponents a 127 
entitats diferents i d’acord amb els criteris de valoració explicitats en la base novena de 
les Bases específiques anteriorment esmentades, i vist l’informe d’instrucció subscrit 
per la Cap de l’Oficina Tècnica de Sensibilització, Participació i Divulgació Ambiental 
amb el vist i plau de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, es realitza la següent 
proposta d’adjudicació de les subvencions, a favor de les entitats presentades que 
hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 68 punts, i per una quantitat total 
de 100.000 €”: 
 

                                    CONVOCATÒRIA 02963 / 011   (resolució)  Puntuació 
obtinguda  

Subvenció 
concedida  

1 Fundació Privada "Museu Industrial del Ter - Can Sanglas" 100 4.500 € 
2 Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) 98 4.500 € 
3 Associació "Dia de la Terra" 97 4.000 € 
4 Associació "Promoció del Transport Públic" (PTP) 97 4.000 € 
5 Associació SUBMON: Divulgació, Estudi i Conservació de l'Entorn Natural 96 4.000 € 
6 Associació "Vida Sana" 95 4.000 € 
7 Associació Hàbitats 95 4.000 € 
8 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell 94 3.500 € 
9 Fundació Privada per a la Promoció del Museu de la Tècnica de Manresa 94 3.500 € 
10 Confederació Patronal PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 93 3.500 € 
11 Associació "Festival de Cinema i Vídeo del Medi Ambient" (FICMA) 92 3.000 € 
12 Fundació Privada "Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB)" 92 3.000 € 
13 Associació "eco-union" 91 3.000 € 
14 Associació "Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya" (MEGSJC) 91 1.000 € 
15 Associació Interdisciplinar de Professionals del Medi Ambient (APROMA) 91 3.000 € 
16 Associació Catalana d'Amics de l'Aigua 89 3.000 € 
17 Asociación Medioambiental GRODEMA 87 1.000 € 
18 Entitat Esportiva "Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques" (SPAS) 87 2.500 € 
19 Associació "Pro Mar" 86 2.500 € 
20 Fundació Privada ERSÍLIA 86 2.500 € 
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obtinguda  
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21 Associació "CanNova" 85 2.500 € 
22 Fundació Privada "Institut d'Estudis de la Seguretat" (IDES) 84 2.000 € 
23 Associació "Instituto Jane Goodall" 83 2.000 € 
24 Universitat Politècnica de Catalunya 83 2.000 € 
25 Associació "Amigues i Amics del Pedraforca" 82 2.000 € 
26 Associació "Ateneu Santcugatenc" 82 2.000 € 
27 Asociación "Producciones Callejeras" 81 2.000 € 
28 Associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics 81 2.000 € 
29 Associació "Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya" (OCUC) 80 2.000 € 
30 Associació de "Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona " (ADEFFA) 79 1.500 € 
31 Associació "Ecoserveis" 77 1.500 € 
32 Associació "per a la Promoció de l'Energia Solar, Barnamil" 77 1.500 € 
33 Associació "Amics dels Cingles de Collsacabra" 76 1.500 € 
34 Fundació Privada "B_TEC Parc Barcelona Innovació Tecnològica" 76 1.500 € 
35 Asociación CEJAC Formació - Promoció - Inserció 75 1.500 € 
36 Catalunya Camina 74 1.500 € 
37 Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable 73 1.500 € 
38 Societat Cooperativa Catalana Limitada "Femarec SCCL" 73 1.500 € 
39 Fundación Privada Empresa & Clima 71 1.500 € 
40 Societat Cooperativa Catalana Limitada "Barcelonya Creatividad y Comunicación SCCL" 70 1.500 € 
41 Asociación "Red de Consumo Solidario / Xarxa de Consum Solidari" 68 1.000 € 

 
Vist l’apartat 2.1.5 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la 
Presidència de data 16 de juny de 2010 i publicada al BOPB núm. 149 de 23 de juny 
de 2010, en virtut del qual és competència de la Junta de Govern l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva. 
 
Atès que d’acord amb la base 13 de la convocatòria, s’ha de resoldre en el termini de 
tres mesos, comptadors des de  la data de presentació de sol·licituds fixat en el 25 de 
juny de 2011 i que la propera sessió de la Junta de Govern ultrapassa aquest termini. 
 
Vist l’informe de data 7 de juny de 2011 emès per la cap de l’Oficina Tècnica de 
Sensibilització, Participació i Divulgació Ambiental, mitjançant el qual posa de manifest 
la necessitat de l’ampliació del termini per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva adreçada a associacions, fundacions i altres entitats sense 
ànim de lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi ambient durant 
l’any 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Convalidar en 5 dies el termini per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva adreçada a associacions, fundacions i altres entitats sense 
ànim de lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de medi ambient durant 
l’any 2011, el qual passarà a concretar-se en el dia 30 de juny de 2011. 
 
Segon.-  Aprovar la concessió de subvencions, de l’àmbit del Medi Ambient, de la 
convocatòria per a l’atorgament d’ajuts en règim de concurrència competitiva per a 
serveis i activitats – any 2011: 
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1 Fundació Privada "Museu Industrial del 
Ter - Can Sanglas" 

Disseny, preparació i desenvolupament 
d'un taller de biodiversitat fluvial 100 4.500 € 

2 Associació Catalana de Meteorologia 
(ACAM) 

III premi local de meteorologia Eduard 
Fontserè 

98 4.500 € 

3 Associació "Dia de la Terra" Dia de la Terra - Fira per la Terra 2011 97 4.000 € 

4 Associació "Promoció del Transport 
Públic" (PTP) Promoció del transport públic (PTP) 97 4.000 € 

5 Associació SUBMON: Divulgació, 
Estudi i Conservació de l'Entorn Natural 

Elaboració d'un documental: "Els 
Canyons del Maresme ..." 

96 4.000 € 

6 Associació "Vida Sana" MAMATERRA, Festival Ecològic de la 
Infància 

95 4.000 € 

7 Associació Hàbitats Voluntariat i educació ambiental als rius 
de la demarcació de Barcelona 

95 4.000 € 

8 Cambra Oficial de Comerç i Indústria 
de Sabadell 

Servei d'assessorament energètic per a 
les empreses de la demarcació de la 
Cambra de Comerç de Sabadell  

94 3.500 € 

9 Fundació Privada per a la Promoció del 
Museu de la Tècnica de Manresa 

Educació ambiental entorn al canal de 
la sèquia 94 3.500 € 

10 Confederació Patronal PIMEC, Petita i 
Mitjana Empresa de Catalunya 

Com rendibilitzar productes, serveis i 
activitats, aplicant estratègies 
ambientals 

93 3.500 € 

11 Associació "Festival de Cinema i Vídeo 
del Medi Ambient" (FICMA) 

FICMA educatiu del 18 e. Festival 
cinema internacional medi ambient de 
Barcelona 

92 3.000 € 

12 
Fundació Privada "Institut de Formació 
Contínua de la Universitat de Barcelona 
(IL3-UB)" 

Curs "Contextos Urbans, Participació i 
Educació per a la Sostenibilitat" 

92 3.000 € 

13 Associació "eco-union" Global Eco Fòrum 91 3.000 € 

14 Associació "Minyons Escoltes i Guies 
Sant Jordi de Catalunya" (MEGSJC) 

Camp de treball: camí vora Ges 91 1.000 € 

15 
Associació Interdisciplinar de 
Professionals del Medi Ambient 
(APROMA) 

Activitats de sensibilització ambiental: 
"cicle de tertúlies de cafè" i butlletí 
infoaproma 

91 3.000 € 

16 Associació Catalana d'Amics de l'Aigua Premis de l'aigua 2011 89 3.000 € 

17 Asociación Medioambiental GRODEMA Gestió de l'aula de recursos ambientals 
de nou barris 87 1.000 € 

18 Entitat Esportiva "Societat de Pesca i 
Activitats Subaquàtiques" (SPAS) 

Seguiment de l'evolució de la Posidònia 
oceànica 

87 2.500 € 

19 Associació "Pro Mar" Monitorització del parc d'esculls 
artificials del Garraf 86 2.500 € 

20 Fundació Privada ERSÍLIA L'aventura d'explorar: propostes de 
recerca en consum i biodiversitat 

86 2.500 € 

21 Associació "CanNova" Piscines naturals 85 2.500 € 

22 Fundació Privada "Institut d'Estudis de 
la Seguretat" (IDES) 

Infraestructures, territori i sostenibilitat. 
Informe 2011 de l'Observatori del Risc 84 2.000 € 

23 Associació "Instituto Jane Goodall" BioDiverCiutat 83 2.000 € 

24 Universitat Politècnica de Catalunya 

Campanya de sensibilització per a la 
separació en origen dels residus 
orgànics municipals i de la resta de 
fraccions valoritzables ... 

83 2.000 € 

25 Associació "Amigues i Amics del 
Pedraforca" 

Campaments al Pedraforca - fitxes de 
suport per monitors/es 82 2.000 € 

26 Associació "Ateneu Santcugatenc" Mercat de Pagès 82 2.000 € 
27 Asociación "Producciones Callejeras" Música Zero 81 2.000 € 

28 Associació L'Era, Espai de Recursos 
Agroecològics 

Custòdia participativa de la biodiversitat 
cultivada. Fase I 81 2.000 € 

29 
Associació "Organització de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya" 
(OCUC) 

Recurs educatiu on line sobre el 
turisme sostenible a la ciutat de 
Barcelona 

80 2.000 € 

30 Associació de "Defensa i Estudi de la 
Fauna i Flora Autòctona " (ADEFFA) 

Merlès: crònica de la degradació d'un 
hàbitat 

79 1.500 € 

31 Associació "Ecoserveis" XIII Fòrum de l'Energia Sostenible 77 1.500 € 

32 Associació "per a la Promoció de 
l'Energia Solar, Barnamil" 

Barri verd, un referent de treball 
comunitari per la sostenibilitat local 77 1.500 € 
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33 Associació "Amics dels Cingles de 
Collsacabra" X Fira del Llibre de Muntanya 76 1.500 € 

34 Fundació Privada "B_TEC Parc 
Barcelona Innovació Tecnològica" 

"Barcelona Global Energy Challenges 
2011" 

76 1.500 € 

35 Asociación CEJAC Formació - 
Promoció - Inserció Carmel SOS 75 1.500 € 

36 Catalunya Camina "A peu per la ciutat, el mitjà més 
sostenible" 

74 1.500 € 

37 
Fundació Privada Catalana per a la 
Prevenció de Residus i el Consum 
Responsable 

3 de juliol, dia internacional lliure de 
bosses 73 1.500 € 

38 Societat Cooperativa Catalana Limitada 
"Femarec SCCL" Tallers Ambientals 73 1.500 € 

39 Fundación Privada Empresa & Clima Eina per emprendre accions de 
mitigació del canvi climàtic al món local 

71 1.500 € 

40 
Societat Cooperativa Catalana Limitada 
"Barcelonya Creatividad y 
Comunicación SCCL" 

Educació i Sostenibilitat. Portal 
Interactiu 70 1.500 € 

41 Asociación "Red de Consumo Solidario 
/ Xarxa de Consum Solidari" 

Producció agroecològica i consum 
responsable amb el planeta 

68 1.000 € 

 
Tercer.-  Desestimar les sol·licituds amb puntuació inferior a 68, per menor valoració i 
manca de recursos, les quals es relacionen tot seguit: 
 

CONVOCATÒRIA 02963 / 011   (resolució) Nom de l’act uació  Puntuació 
obtinguda  

Subvenció 
concedida 

Associació "ACER, Associació per a la 
Conservació  de l'Entorn i la Recerca" 

Implementació i dinamització de 
materials sobre el canvi climàtic 65 0 € 

Associació Lligabosc-Educació ambiental i 
gestió del medi 

Cursos i Tallers d'Educació 
Ambiental 

65 0 € 

Societat Cooperativa Catalana limitada "Espai 
Ambiental SCCL" Al mercat amb carmanyola 65 0 € 

Associació "Agrupació Ripollet Natura" 
Programa d'activitats de 
sensibilització i difusió de l'entorn 
de l'espai fluvial del riu Ripoll 

64 0 € 

Associació "BIOSFERA, Associació d'Educació 
Ambiental" 

"Actuem sobre el canvi climàtic" 64 0 € 

Associació "Club EMAS, Associació 
d'Organitzacions Registrades d'EMAS"  

EMAS actua per la mobilitat 
sostenible a Barcelona 64 0 € 

Associació "Ecoserveis" Conferència europea anual sobre 
l'educació del canvi climàtic 

64 0 € 

Associació "Esplais Catalans" Recursos per l'acció 64 0 € 

Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) de la SES GURB 

Millora ambiental i de l'ús social i 
educatiu de l'entorn del torrent de 
l'esperança ... 

64 0 € 

Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) del CEIP "Mossèn Cinto" Educació ambiental: les 3 R 64 0 € 

Associació Diverjoc Font d'en Fargas DiverActivistes per Barcelona-Terra 64 0 € 

Fundació Privada MAR SILMAR, Xarxa de Seguiment Ibèric 
del Litoral Marí 

64 0 € 

Associació "DID: Dinamització i Documentació 
per a les Dones" 

Què me'n dius? Reduir, reutilitzar, 
reciclar 

63 0 € 

Fundación "Escuela de Administración de 
Empresas de Barcelona" 

Activitats per a la sensibilització al 
sector empresarial en el marc del 
pacte d'alcaldes contra el canvi 
climàtic a Montornès del Vallès 

63 0 € 

Asociación "Acondicionamiento Tarrasense" 
Sensibilització ambiental per una 
Mobilitat sostenible i segura a les 
escoles 

62 0 € 

Asociación "Beatus ille: asociación para el uso 
y difusión del arte del jardín" 

Jardins i jardiners de Sants 62 0 € 

Associació "Centre Mediambiental l'Arrel" Pla integral d'educació ambiental a 
les escoles de Sant Joan Despí 

62 0 € 
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Associació "Federació d'Ecologistes en Acció 
de Catalunya" 

Capacitació d'Ecologistes en Acció 
de Catalunya, Entitats i Xarxes 
vinculades per a la millora de la 
governança de la gestió de l'aigua a 
Barcelona 

62 0 € 

Associació "GR5 Cultura i Societat de la 
informació" 

Ambient Vallès 62 0 € 

Associació "La Saboga - Medi Ambient, 
Societat i Cultura" 

Difusió del videojoc: "Els 
sostenibles i la biodiversitat" 62 0 € 

Associació ACRES / LESTES 

"Camins de vida" Itineraris 
d'Educació Ambiental al paratge de 
Santiga (Santa Perpètua de 
Mogoda) 

62 0 € 

Associació Catalana de Cases de Colònies Programa d'educació ambiental 
estimo la terra 

62 0 € 

Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) de l'Escola Bressol Municipal "Els 
Picarols" 

Participació, sostenibilitat i foment 
de l'alimentació saludable a través 
de la creació d'un hort ecològic a 
l'escola bressol 

62 0 € 

Associació ECOLUDIC, Ecologia Lúdica Rexcat: ruta elèctrica per Catalunya 62 0 € 
Asociación Europea de Servicios Energéticos 
Básicos Autónomos (SEBA) 

Model energètic sostenible. 
Implantació, educació i divulgació 

61 0 € 

Associació "Agrupació Ripollet Natura" Activitats per a l'observació de 
l'estat ecològic del riu Ripoll 61 0 € 

Societat Cooperativa Catalana de 
Responsabilitat Limitada "BICICLOT SCCL" 

REDUIM ELS RESIDUS, 
REBICICLEM 

61 0 € 

Associació "Federació d'Ecologistes en Acció 
de Catalunya" 

Conscienciació sobre la 
Construcció Col·lectiva d'un model 
de ciutat amb baixes emissions de 
Carboni a Barcelona 

60 0 € 

Associació "Xarxa de Custòdia del Territori" 
(XCT) 

Difusió i sensibilització de la 
custòdia fluvial a Catalunya a través 
del GTCF de la XCT 

60 0 € 

Associació "ADF Tres Branques" Els ocells de Balsareny, com són i 
com els podem donar refugi 

60 0 € 

Fundació Fòrum Ambiental 
Parlant de la Sostenibilitat en un 
nou marc global. Cicle de 
conferències 

60 0 € 

Fundació Privada "Mas Albornà" "Viu la vinya, a les nostres festes" 
projecte de difusió ambiental ... 

60 0 € 

Societat de Responsabilitat Limitada "Recursos 
Solidaris, empresa d'inserció, S.L." Recuper@rt 60 0 € 

Associació "Centre d'Ecologia i Projectes 
Alternatius" (CEPA) 

Rius amb aigua, rius amb vida. 
Recuperem el Llobregat 

59 0 € 

Associació "Centre d'Estudis Amazònics" 
(CEAM) 

Jornades de sensibilització i 
formació: "L'Agroecologia, una 
proposta de desenvolupament 
alternativa al Nord i al Sud" 

59 0 € 

Associació "La Forest" 
Programa d'educació i 
sensibilització medi ambiental 
"plantar un arbre al cor d'un infant" 

59 0 € 

Associació de Mares i Pares d'Alumnes 
(AMPA) del CEIP "Quatre Vents" 

Participació, sostenibilitat i foment 
de l'alimentació saludable a través 
de la creació d'un hort ecològic a 
l'escola 

59 0 € 

Associació "Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat" 

Itinerari Blau del Baix Llobregat, Les 
petjades de l'aigua 

58 0 € 

Associació "Edulis" Tallers "El planeta canvia, arriba el 
canvi climàtic" 58 0 € 

Entitat Esportiva "Centre Excursionista 
Llorençà" 

Descoberta dels arbres del municipi 58 0 € 
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Fundació Privada "Plataforma Educativa" 

Mas Ritort, innovació i 
responsabilitat Social en la gestió 
mediambiental i educativa d'un 
centre d'atenció a la infància 

58 0 € 

Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya 
(COAMB) Pla de formació 2011 del COAMB 57 0 € 

Asociación Comarcal de Empresarios del 
Berguedá (ACEB) 

Divulgació de les eines de gestió 
ambiental de les empreses als 
ciutadans del municipi de Berga. 

56 0 € 

Associació "COCAT - Coordinadora 
d'Organitzadors de Camps de Treball a 
Catalunya" 

Campanya per la Sostenibilitat al 
Voluntariat a Barcelona i Catalunya 
2011 

56 0 € 

Associació "Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi de Catalunya" (MEGSJC) 

Escoltes i Guies compromesos amb 
el medi ambient 

56 0 € 

Associació "NEREO, Preservador del Medi 
Ambient" IberClima 56 0 € 

Associació de "Municipis Catalans per a la 
Recollida Selectiva Porta a Porta" 

Construcció de l'ampliació del web 
de l'Associació de Municipis 
Catalans per a la Recollida 
Selectiva Porta a Porta 

56 0 € 

Fundació Privada d'Entitats Culturals de Badía 
del Vallès - FEC 

La Web de Residus de Badía del 
Vallès 

56 0 € 

Societat Cooperativa Catalana Limitada 
"ALOJA e+3" SCCL Sense especificar 56 0 € 

Associació "Edulis" Tallers ambientals 55 0 € 

Fundació de la Jardineria i el paisatge Utilització d'aigües regenerades i 
freàtiques per al reg en jardineria 

55 0 € 

Fundació Privada Catalana per a la Prevenció 
de Residus i el Consum Responsable 

V Cicle de Debats Eines per a la 
Prevenció 

55 0 € 

Associació "Grup Ecologista Les Agulles" Restauració de l'hàbitat dunar a la 
platja de Gavà 54 0 € 

Associació "Solidança" 
Punt net de residus. Educació per a 
la prevenció i reparació de RAEE 
Sant Just i Molins de Rei 

54 0 € 

Associació Cultural Roig Roig i verd: consum responsable 
per a la sostenibilitat local 

54 0 € 

Associació de Joves Dirigents Catalans 
Foment de la Sostenibilitat: creació 
d'un mercat d'intercanvi i acció 
solidària 

54 0 € 

Associació per la Defensa i l'Estudi de la 
Natura a Catalunya (ADENC) 

"Fes reviure el Ripoll!". 
Manteniment 

54 0 € 

Associació Catalana de Ciències Ambientals 
(ACCA) 

Diàlegs ambientals 11. Terceres 
jornades d'anàlisi i debat sobre les 
ciències ambientals 

53 0 € 

Associació "Plataforma per a un equipament 
sociocultural per les persones i entitats de 
Bufralà" 

Hort urbà Eco-comunitari 52 0 € 

Associació "Xarxa de l'Observatori del Deute 
en la Globalització" 

Seminari "L'estil de vida de les 
societats del nord: quins impactes 
provoca sobre el medi ambient 
global ? 

52 0 € 

Associació d'Investigació Social Axon 
L'ús dels espais públics. Una 
aproximació a les xarxes 
mediambientals de Montgat 

52 0 € 

Associació "Ecoserveis" SIEU, Schools for Intelligent Energy 
Use 51 0 € 

Associació d'Empreses i Institucions 22@ 
Barcelona 

Portal 2.0 per a bones pràctiques 
ambientals al 22@ 

51 0 € 

Associació "Edulis" Programa de vigilància i informació 
ambiental als Colls i Miralpeix 50 0 € 

Associació "Federació ADF Penedès-Garraf" Ajudem el Bosc 50 0 € 

Associació de Joves Dirigents Catalans La importància de la Sostenibilitat: 
formació i conscienciació dels joves 

50 0 € 
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Fundació "La Tossa de Montbui" 
Senyalització arbres i plantes més 
significatius, propis del pein on 
estem situats i dia de la natura 

50 0 € 

Fundació Privada Catalana per a la Prevenció 
de Residus i el Consum Responsable 

Exposició itinerant per a la reducció 
de l'aigua envasada des de la 
vessant de la qualitat de l'aigua de 
la xarxa i la reducció dels envasos 
d'un sol ús 

50 0 € 

Associació "Recursos d'Animació Intercultural" 
(RAI) 

Curs "què hi ha darrera dels 
aliments que mengem? .... 

49 0 € 

Associació "Centre Unesco de Catalunya" 
(UNESCOCAT) 

Parlem de la responsabilitat social 
de les empreses. Curs de formació 
per al professorat 

48 0 € 

Associació TECNICAT (Tècnics Relacionats 
amb les Administracions Públiques de 
Catalunya) 

Redacció d'un document sobre la 
millora de l'eficiència energètica 
municipal 

48 0 € 

Associació "VOLT-TOUR, Promotora del 
Vehicle Elèctric) 

Reflotació del cotxe elèctric citroen 
berlingo elegrique ... 

46 0 € 

Fundació ENT Fent arribar noves idees en l'àmbit 
de l'ecologia política 46 0 € 

Associació de "Professionals de les Energies 
Renovables de Catalunya" (APERCA) 

Elaboració d'un itinerari 
d'instal·lacions d'energies 
renovables als municipis de 
l'Hospitalet i Cornellà de Llobregat, 
en forma de 20 fitxes descriptives 

45 0 € 

Fundació Privada ,Catalana de l'Escoltisme 
Laic "Josep Carol" 

Xarxa d'Espais d'Interpretació de la 
Natura 45 0 € 

Associació "Centre d'Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat" 

Xarxa d'observatoris meteorològics 
del baix llobregat 

43 0 € 

Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya 

Infosostenibilitat 43 0 € 

Associació DRAG (Defensa de Rèptils i Anfibis 
de Gallecs) 

Guia Naturalista de Gallecs 42 0 € 

Fundació Privada Centre de Desenvolupament 
Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT) 

Quantificació i difusió dels beneficis 
ambientals de la producció i el 
consum d'aliments locals 

40 0 € 

Associació "Federació de les ADF del 
maresme" 

Edició guia descoberta de 
Montornés del Vallés 39 0 € 

Fundació "Pere Ardiaca" Canvi climàtic, un repte col·lectiu (II) 38 0 € 

Associació "ECOIMA" Guia de la fauna fluvial de 
Montornès 

37 0 € 

Associació "Federació d'Ecologistes en Acció 
de Catalunya" 

Platges Verges Comarques de 
Barcelona 

37 0 € 

Associació "Institut de Recerca Holística de 
Montserrat" (Irehom) 

Associació Institut de Recerca 
Holística de Montserrat 

35 0 € 

Associació "DID: Dinamització i Documentació 
per a les Dones" 

Mercat 2ª mà 0-3 anys i premamà 34 0 € 

Fundación Privada "Fundación Pro-Vida 
Humanitis" Millora Energètica 32 0 € 

Institució Catalana d'Història Natural Edició i publicació del butlletí 
informatiu Notícies de la Institució 

32 0 € 

Associació de Bombers Voluntaris de la 
Generalitat de Sant Llorenç Savall Bombers juvenils en acció 30 0 € 

Associació de "Voluntaris de Protecció Civil de 
Montornès del vallès" 

Activitats de vigilància i actuació 
ràpida a la natura 

29 0 € 

Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) XVII jornades de meteorologia 
Eduard Fontserè 28 0 € 

Asociación "Centro Aragonès de Badalona" Campanya de Sensibilització sobre 
el reciclatge de residus 

27 0 € 

Associació d' "Amics del Jardí Botànic de 
Barcelona" 

Camp de treball per voluntaris: 
etnobotànica i pedra seca 26 0 € 

Asociación "ADN,  Asociación Cultural 
Multidisciplinar" 

Festival Internacional d'Arquitectura 
eme3_2011 

22 0 € 
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Quart.-  Desestimar les següents sol·licituds per incompliment dels requisits establertes 
a les Bases de la convocatòria: 
 

a) Per no esmenar les mancances existents en la sol·licituds dins el termini 
establert a les bases específiques de la convocatòria previ requeriment 
degudament notificat. 

 
Nom de l'entitat Nom de l'actuació Requeriment 

Associació "Mercat de Segona 
Mà - Flea-Market". 

Mercat de segona mà Relació pressupostària inadequada seguint 
les bases específiques de la convocatòria 

Associació de Mares i Pares 
d'Alumnes (AMPA) de l'Escola 
Pública "Andersen" 

Natura al pati de l'escola Relació pressupostària inadequada seguint 
les bases específiques de la convocatòria 

Associació de Veïns "Can Mas" VII Festa de las Tres R.R.R. Reduir 
Recicla Recupera 

Manca de documentació acreditativa i fiscal 

Associació de Veïns de "Can 
Vallhonrat" de Rubí 

Análisis ecológico y usos sociales de 
una importante zona húmeda en la 
comarca del Vallès. "Bassa i torrent 
dels alous" 

Relació pressupostària inadequada seguint 
les bases específiques de la convocatòria 

 
b) Per incompliment de les condicions específiques:  presentació de la sol·licitud 

fora del termini establert al respecte. 
 

Fundació "Marianao" 
Entitat Esportiva "Beach Club Esportiu "El Péndulo"" 

 
Cinquè.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província la relació d’ajuts concedits en el 
marc d’aquesta convocatòria.   
 
Sisè.-  Notificar a tots els sol·licitants de manera individualitzada en el termini màxim de 
deu dies. D’acord amb la Base 14 els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi 
comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar la subvenció de forma expressa 
en el termini d’un mes  a partir de la recepció de la notificació de la resolució. 
 
Setè.- Imputar la despesa total de cent mil (100.000) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  G/ B1100, 172B2, 48900 del vigent pressupost. 
 
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. 
 
Finalitzat l’examen dels assumptes de l’ordre del dia de la darrera sessió ordinària de 
la Junta de Govern del mandat 2007-2011, el President, Sr. Antoni Fogué, adreça als 
membres les paraules següents: 
 

- La meva satisfacció com a President des del 22 d’abril de 2008 per haver 
compartit les tasques de govern i haver demostrat, tots plegats, la capacitat de 
la Diputació de donar resposta als canvis de la societat, de l’Administració, i en 
particular de la local i els ajuntaments. 
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- En aquest sentit destaco que no hi ha rutina a l’Administració local, ja que hem 
experimentat ensurts i canvis importants. Així, durant aquest mandat hem 
assistit al tancament del cicle de creixement econòmic continuat, i com la crisi 
que, iniciada als Estats Units de Nordamèrica i traslladada a la resta del món 
occidental, ha afectat tothom, i també a les administracions locals, al 
finançament dels ajuntaments i el seu marc competencial. 

 
- Vull dir amb tot això –continua exposant el President Sr. Fogué– que la 

Diputació ha aconseguit donar suport als ajuntaments, no obstant les 
circumstàncies desfavorables, en noves iniciatives (innovació, temes socials i 
ocupació), sense desmantellar els altres serveis que estem oferint, i reduint la 
despesa pública en els darrers tres exercicis. Per tant, la valoració que 
correspon, malgrat unes circumstàncies i una conjuntura adverses, és la d’uns 
resultats molt bons; millorables, naturalment, però bons. 

 
- Espero que el cicle de la conjuntura econòmica desfavorable s’acabi, i que el 

municipalisme continuï avançant i assegurant serveis públics de qualitat, 
l’autonomia dels governs locals i l’aplicació del principi de subsidiarietat. 

 
- Moltes gràcies a tots i a totes per haver treballat tan intensament, i –acaba 

dient el President Sr. Fogué- crec que podem estar molt satisfets per la tasca 
de govern exercida en la Diputació de Barcelona. 

 
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, 
 


