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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy Mata
Il.lma. Sra. Mercè Rius Serra
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.- Constitució formal de la Junta de Govern i acceptació de les competències
delegades per Decret de la Presidència 7362/11 de data 20 de juliol de 2011, i per part
del Ple Corporatiu en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
2.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la
concessió dels Premis de Comunicació de la Diputació de Barcelona per a l’any 2011.
Secretaria General
3.- Dictamen que proposa el nomenament del Sr. Francesc Pena i Carbó en el Consell
d’Administració de la XAL, en substitució de la Sra. Mònica Fulquet i Tenas i la
designació del Sr. Francesc Pena i Carbó en substitució de l’Il.lm. Sr. Josep Salom i
Ges, en el Consorci de Comunicació Local.
4.- Dictamen que proposa ratificar el decret de la Presidència de data 26 d’agost de
2011, que resol designar nou representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Ratificació de decrets de nomenament:
5.- Decret de la Presidència de data 6 de setembre de 2011, que resol designar nou
representant de la Diputació de Barcelona a la Junta General de la Societat Mercantil
FIRA 2000, SA.
6.- Decret de la Presidència de data 8 de setembre de 2011, que resol designar nou
representant de la Diputació de Barcelona a la Junta General de la Societat Mercantil
Foment de Ciutat Vella, SA.
7.- Decret de la Presidència de data 15 de setembre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme de l’Alt
Berguedà per a la sessió del dia 21 de setembre de 2011.
8.- Decret de la Presidència de data 15 de setembre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, per a la sessió del dia 21 de setembre de 2011.
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Es dóna compte dels decrets de compareixença en judicis següents:
9.- Decret de 6 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 202/2011-2B, interposat pel senyor J. A. R. M. contra el decret de
data 2 de març de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys físics derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-4601 a causa de gel a la calçada.
10.- Decret de 10 de juny de 2011, de compareixença en el judici verbal núm.
531/2011, interposat pel senyor J. M. M. en reclamació pels danys derivats de
l’accident que va tenir lloc a la carretera d’Ullastrell BV-1203, a causa de grava a la
calçada.
11.- Decret de 16 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu 227/2011-C interposat per la senyora L. A. G. contra el decret de 29 de
desembre de 2010 que desestimava el recurs de reposició formulat contra l’anterior
resolució i contra el decret que desestimava la sol·licitud d’aplicació de garanties
retributives.
12.- Decret de 16 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 102/2011, interposat per l’Associació Cultural Plataforma SOS
Sitges contra la desestimació de la denúncia presentada relativa a una resolució de
l’Ajuntament de Sitges que desestimava la petició de nul·litat de ple dret de la llicència
atorgada per a la restauració del conjunt arquitectònic format pel Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges.
13.- Decret de 28 de juny de 2011, de compareixença, com a codemandada, en el
procediment núm. 361/2011 d’invalidesa permanent per accident laboral instat per la
senyora E. J. A. i les possibles accions judicials en què pugui esdevenir.
14.- Decret de 28 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 146/2011-C, interposat per Hilo Direct Seguros i el senyor R. M. C.
contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5306, a
causa d’un xoc amb tres porcs senglars que van irrompre a la calçada.
15.- Decret de 11 de juliol de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 208/2011-1C, interposat pel senyor S. B. M. contra el decret que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats
de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1248 a causa de la topada amb un
senglar que va irrompre a la calçada.
16.- Decret de 13 de juliol de 2011, per posar en coneixement del Cos de Mossos
d’Esquadra la probable sostracció d’un mòbil corporatiu i les corresponents factures.
17.- Decret de 19 de juliol de 2011, de compareixença en l’Acta de Notorietat instada
per les senyores I. G. G. i M. G. G. en reclamació d’un excés de cabuda de la finca de
la seva propietat anomenada XXXX, situada al terme de XXXX.

3/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

18.- Decret de 27 de juliol de 2011, de compareixença en el procediment de jurisdicció
voluntària núm. 421/2011 instat per la senyora M. C. V., relatiu a la sol·licitud d’accés a
les seves de filiació biològica.
Es dóna compte dels dictàmens referents a sentències i interlocutòries següents:
19.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria que declara la caducitat
del recurs contenciós administratiu núm. 303/2008 relatiu a l’aprovació de les bases
específiques en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions,
en l’àmbit de Benestar Social, per a actuacions a favor d’entitats sense finalitat de
lucre.
20.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Barcelona en el
judici verbal de desnonament per expiració de termini i reclamació de rendes núm.
638/2011, promogut per la Diputació de Barcelona contra MAG 3 Ingeniería y
Construcción, S.A. que ocupa el local propietat de la Fundació Pública Casa de Caritat
situat al passatge XXXX, XX, XX de XXXX.
21.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 404/2010, que estima
el recurs interposat pel senyor J. M. O. F. i Mapfre Familiar, SA contra la resolució que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1466, a
causa de la caiguda d’un arbre sobre el vehicle del recurrent, i reconeix al senyor
J. M. O. el dret a percebre la quantitat de sis-cents (600) € i a la companyia Mapfre
Familiar l’import de mil euros amb vuitanta-cinc cèntims (1.000’85)€, més els
interessos legals corresponents.
22.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el
procediment abreujat 498/2009-A, que desestima el recurs interposat pel senyor
G. N. V. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada en relació amb els danys materials derivats d’un accident que va tenir lloc a
la carretera BV-1414, a causa de l’existència d’un líquid lliscant a la calçada.
23.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona en el
judici verbal de desnonament per precari núm. 552/2011 promogut per la Diputació de
Barcelona contra els ocupants de XXXX i XXX del núm. X del carrer XXXX de XXXX.
24.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que
desestima el recurs interposat pel senyor D. R. P. contra la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys derivats
d’un accident que va tenir lloc a la carretera BV-1225 en xocar el recurrent amb la seva
motocicleta contra la tanca de protecció per evitar la col·lisió amb un vehicle que
circulava en direcció oposada.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
25.- Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels lloguers
dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló EIBTM’11
(EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS
INDUSTRY).
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
26.- L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
seixanta-un mil cent quaranta-nou euros amb vint-i-set cèntims (61.149,27) € a
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
27.- BERGA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de noranta-cinc mil
sis-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (95.695,84) € a l’Ajuntament
de Berga a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.
28.- CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
cent setanta mil tres-cents trenta-quatre euros amb noranta cèntims (170.334,90) € a
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
29.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa subvenir en un
import de setanta-tres mil vuit-cents noranta-sis euros amb quaranta cèntims
(73.896,40) € a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a l’objecte de subsidiar el
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost
2011.
30.- LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
seixanta-nou mil noranta-tres euros amb tretze cèntims (69.093,13) € a l’Ajuntament
de Llinars del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa
per finançar les inversions del pressupost 2011.
31.- CERVELLÓ.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-quatre mil
quatre-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (64.474,61)€ a
l’Ajuntament de Cervelló a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
32.- CALLDETENES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-vuit mil
dos-cents seixanta-cinc euros amb trenta-set cèntims (28.265,37) € a l’Ajuntament de
Calldetenes a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.
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33.- SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
seixanta-un mil set-cents tres euros amb quaranta-nou cèntims (61.703,49) € a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
Caixa de Crèdit
34.- AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació
local “Urbanització can Maspons” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
35.- AJUNTAMENT DE CERCS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import vint-i-cinc mil (25.000) € per a finançar l’actuació local “Sala polivalent”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
36.- AJUNTAMENT DE CERCS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Marge dret
torrent Peguera” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
37.- AJUNTAMENT DE CERCS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import trenta mil (30.000) € per a finançar l’actuació local “Consultori mèdic” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
38.- AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació
local “Projecte edifici teatre” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
39.- AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Auditori i enllumenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
40.- AJUNTAMENT D'OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Rehab.
can Turiols i repetidor TV” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
41.- AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta mil (80.000) € per a finançar l’actuació
local “Pla vianants” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
42.- AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil (15.000) € per a finançar l’actuació
local “Edifici policia” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
43.- AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil (20.000) € per a finançar l’actuació
local “Tanca pista esportiva” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
44.- AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar
l’actuació local “Compra finques 1097 i 875” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.

6/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

45.- AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-dos euros
amb un cèntim (22.582,01) € per a finançar l’actuació local “Rehabilitació la Fàbrica” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
46.- AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació
local “Indemnització urbanísitca PROSU” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
47.- AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que
proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000)€ per a
finançar l’actuació local “Urb. plaça Costa Daurada” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
48.- AJUNTAMENT DE SORA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import vint-i-tres mil dos-cents (23.200) € per a finançar l’actuació local
“Rehabilitació edifici municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
49.- AJUNTAMENT DE TORRELAVIT.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent deu mil cent setze (110.116) € per a finançar l’actuació
local “Centre gent gran 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
50.- AJUNTAMENT DE TORRELAVIT.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import trenta-nou mil vuit-cents vuitanta-quatre (39.884) € per a
finançar l’actuació local “Retroexcavadora brigada” al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats.
51.- AJUNTAMENT DE MASQUEFA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. plaça
Ses Masquefa” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a
“Asfaltat carrers”.
52.- AJUNTAMENT DE MASQUEFA.- Dictamen que proposa la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local
“Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de
destinar-los a finançar l’actuació “Urb. plaça Ses Masquefa”.
53.- AJUNTAMENT DE CENTELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent quinze mil tres-cents noranta-quatre euros amb vint-i-quatre
cèntims (115.394,25) € per a finançar l’actuació local “Fonaments mòduls escola
c/Hostalets” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a
“Compra terrenys Palau dels Comtes”.
54.- AJUNTAMENT DE CENTELLES.- Dictamen que proposa la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import cent quinze mil tres-cents noranta-quatre euros amb
vint-i-quatre cèntims (115.394,24) € per a finançar l’actuació local “Compra terrenys
Palau dels Comtes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de
destinar-los a finançar l’actuació “Fonaments mòduls escola c/Hostalets”.
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Organisme de Gestió Tributària
55.- Dictamen que proposa ratificar el decret de 22 de juny de2011, pel qual es va
aprovar imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per demora en l’execució
de les tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació
de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Comerç Urbà
56.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni marc entre la Diputació de
Barcelona i la Confederació de Comerç de Catalunya per a la promoció d’accions de
millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Serveis de Cultura
Ratificació de:
57.- Decret de la Presidència de data 10 d'agost de 2011, que resol estimar el recurs
de reposició interposat per l’entitat Armats de Mataró, contra l’Acord de la Junta de
Govern de 28 d’abril de 2011, i deixar sense efecte l’apartat de l’Acord que exclou
l’esmentada entitat per haver estat presentada la seva sol·licitud fora de termini.
58.- Decret de la Presidència de data 10 d'agost de 2011, que resol desestimar el
recurs de reposició presentat, el passat dia 21 de juliol de 2011, per l’entitat Federació
Andaluza de Comunidades, en base als fets i als fonaments jurídics expressats en la
part expositiva del present acord.
Gerència de Serveis de Biblioteques
59.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Castellbisbal,
en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació
ofereix en relació a la “Biblioteca Josep Mateu i Miró” d’aquest municipi, d’acord amb el
corresponent conveni.
60.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització d’un conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Equipament nova Biblioteca” i
“Mobiliari, equipament i altres per a la biblioteca municipal”, a signar amb l’Ajuntament
de Bigues i Riells, per import de tres-cents divuit mil vuitanta-dos euros amb
trenta-quatre cèntims (318.082,34) €.
61.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització d’un conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca Municipal”, a signar amb
l’Ajuntament de Dosrius, per import de dos-cents dos mil cinc-cents (202.500) €.
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Oficina de Difusió Artística
62.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/77883 de
col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a l’actuació “Teatre
Auditori de Can Rius”, amb un suport econòmic de cent cinquanta-dos mil vuit-cents
(152.800) €.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
63.- Dictamen que proposa procedir al canvi de destinació de la subvenció atorgada
per a explotacions agrícoles ramaderes, concedida al Sr. Joan Planas Cortada, per
import de dos mil dos-cents setanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (2.272,85) €.
64.- Dictamen que proposa procedir a declarar desert el procediment obert de
l’expedient de contractació de la concessió administrativa per a gestionar els
equipaments d’El Bellver i l’Agustí a Tagamanent dins el parc natural del Montseny.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
65.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació d’una autorització d’obres atorgada a
l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas Catalunya SL, en resolució de
l’expedient núm. 2008/8781.
66.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del informe tècnic aprovat per acord
de la Junta de Govern en data 14 de maig de 2009, a petició de l’Institut Català del
Sòl, en resolució de l’expedient 2009/3090.
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Class Wagen, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2011/2064.
68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Agromillora Iberia, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/2867.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Class Wagen, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2011/3384.
70.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres a l’Ajuntament
de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2011/4607.
71.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Contratas Ges, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4615.
72.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Barcelona Gestió Urbanística, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4639.
73.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2011/5029.

9/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

74.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Inversora Bregico, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/5117.
75.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M. R. P. C., en resolució de l’expedient núm. 2011/5220.
76.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. T. M., en
resolució de l’expedient núm. 2011/5222.
77.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Castellterçol, en resolució de l’expedient núm. 2011/5319.
78.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm. 2011/5395.
79.- Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres
sol·licitada per l’empresa Nejonmar, SCP, en resolució de l’expedient núm. 2011/5593.
Ratificació de
80.- Decret de la Presidència de data 7 de juliol de 2011, que resol desestimar un
recurs de reposició interposat per l’empresa Cedinsa contra un acord de la Junta de
Govern de 28 d’abril de 2011, en resolució de l’expedient de permisos núm.
2011/2306.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
81.- Dictamen que proposa aprovar les “Bases reguladores en règim de concurrència
competitiva per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona a
favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2011”, per un import de total de
cinc-cents seixanta mil tres-cents (560.300) €.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Constitució formal de la Junta de Govern i acceptació de les competències
delegades per Decret de la Presidència 7362/11 de data 20 de juliol de 2011, i per
part del Ple Corporatiu en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària del 15 de juliol de 2011,
es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals
que van tenir lloc el 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments dels diputats i
diputades que corresponen a les 14 juntes electorals de zona, de conformitat amb les
certificacions lliurades per dites juntes electorals a la Diputació de Barcelona.
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Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es
va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona
en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment
establert en l’art. 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general; qui, prèvia acceptació i jurament del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment
establerta, va prendre possessió del seu càrrec com a President de la Diputació, i de
les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que com a tal, li
pertoca.
Atès que el President de la Diputació mitjançant decret núm. 7362/2011 de 20 de juliol
va acordar: d’una banda, nomenar els membres de ple dret de la Junta de Govern; i
d’altra banda, la fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries de l’esmentat òrgan
col·legiat i la delegació de l’exercici de determinades de les seves competències en
favor de la Junta de Govern.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres,
en favor de la Junta de Govern determinades competències assenyalades en l’acord
primer de la part expositiva del referit dictamen.
Atesa la necessitat que la Junta de Govern accepti expressament les competències
que li van ser delegades per decret de la Presidència núm. 7362/2011, de 20 de juliol, i
les competències que li van ser delegades pel Ple corporatiu en sessió de 26 de juliol
de 2011.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació d’1 de març de 2011 (Diba
4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, proposo a la Junta de Govern l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Constituir formalment la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona que
estarà integrada pels membres de ple dret següents:
a) President, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.
b) Vocals de ple dret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz
Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il·lm. Sr. Josep Llobet i Navarro
Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il·lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
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9. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
10. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
11. Il·lm. Sr. Ramon Riera Macía
12. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
13. Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
14. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
15. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
16. Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
Segon.- Donar-se per assabentada que també podran assistir a les sessions de la
Junta de Govern, amb veu però sense vot, els/les diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Il·lma. Sra. Maria Mercè Rius i Serra

Tercer.- Acceptar l’exercici de les competències que li van ser delegades per decret
de la Presidència núm. 7362/2011, de 20 de juliol, que es contenen en l’apartat cinquè
de la part dispositiva de la referida resolució de la Presidència i estan recollides
expressament en el decret de la Presidència núm. 7931/2011, de 8 de setembre de
2011, pel qual s’aprova la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i
atribucions als òrgans de la Diputació de Barcelona diferents al Ple corporatiu.
Quart.- Acceptar l’exercici de les competències que li van ser delegades pel Ple
corporatiu, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, que expressament es
contenen en l’apartat primer de la part dispositiva del referit acord i estan recollides en
el decret de la Presidència núm. 7931/2011, de 8 de setembre de 2011, pel qual
s’aprova la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i atribucions als òrgans
de la Diputació de Barcelona diferents al Ple corporatiu.
Cinquè.- Donar-se per assabentada que les sessions ordinàries de la Junta de Govern
tindran lloc el segon i últim dijous de cada mes, a les 11 h del matí.
Sisè.- Notificar aquests acords a la Presidència de la Diputació de Barcelona, als
presidents dels cinc grups polítics, a la Secretaria General, a la Intervenció i a la
Tresoreria, als efectes legals oportuns.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
2.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a
la concessió dels Premis de Comunicació de la Diputació de Barcelona per a
l’any 2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, convoca a totes les publicacions locals i comarcals de
Catalunya, ràdios municipals, televisions locals, publicacions municipals i mitjans de
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comunicació digitals locals i municipals a participar en la 31a. edició dels Premis de
Comunicació.
Aquests premis s’emmarquen dins de les accions de la Diputació de Barcelona per tal
de potenciar la comunicació local, contribuint a un enriquiment del panorama general
informatiu i comunicatiu de Catalunya.
Atès que per aquest motiu s’han redactat les bases que regiran la present
convocatòria.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la seva convocatòria.
Vist l’article 13 de 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.
Vistos els acords del Ple sobre la delegació de competències del Ple, genèriques i
específiques, a favor de la Junta de Govern i de la Presidència, publicat al BOPB de 4
d’agost de 2011, i vist l’apartat I 3 b) de l’acord primer sobre delegació de
competències del Ple en favor de la Junta de Govern.
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província
el contingut de les bases específiques i de la convocatòria en el qual es determina el
termini de presentació de sol·licituds.
Per tot això, aquesta Presidència proposa a la Junta de Govern l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a la concessió dels premis de comunicació
de la Diputació de Barcelona per a l’any 2011, d’acord amb el text que es transcriu a
continuació:
“BASES REGULADORES DELS PREMIS DE COMUNICACIÓ DE LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA PER A L’ANY 2011
Presentació
La Diputació de Barcelona, convoca a totes les publicacions locals i comarcals de
Catalunya, ràdios municipals, televisions locals, publicacions municipals i mitjans de
comunicació digitals locals i municipals a participar en la 31a. edició dels Premis de
Comunicació.
Aquests premis s’emmarquen dins de les accions de la Diputació de Barcelona per tal de
potenciar la comunicació local, contribuint a un enriquiment del panorama general informatiu
i comunicatiu de Catalunya.
Bases
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió i el procediment de concessió dels
Premis de Comunicació de la Diputació de Barcelona.
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Aquests premis s’emmarquen dins les accions de la Diputació de Barcelona per tal de
potenciar la comunicació local, contribuint a un enriquiment del panorama general informatiu
i comunicatiu de Catalunya i tenen una dotació total de 60.000 €.
2. Procediment
El procediment fixat per a la concessió dels premis previstos en aquestes bases, serà el
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
3. Premis
S’atorgaran els premis següents:
- Premis Tasis-Torrent de Premsa Local i Comarcal (2 apartats)
- Premi Rosalia Rovira d’Emissores Municipals de Catalunya
- Premi Miramar de Televisions Locals.
- Premi Arrel de Butlletins Municipals.
- Premi Innova a la millor iniciativa innovadora en Comunicació Local.
- Premi d’Honor de Comunicació de la Diputació de Barcelona.
3.1 Premi Tasis- Torrent (31a. Edició)
Àmbit: premsa local i comarcal
Està dotat amb 20.000 €.
Està desglossat en dos apartats:
a.- Premi a una iniciativa periodística o empresarial en el camp de la comunicació i la
publicitat de l’àmbit local i comarcal. Dotat amb 10.000 €.
b.- Premi al treball periodístic d’un o més autors publicat en la premsa local i comarcal. Dotat
amb 10.000 €.
Poden optar per al premi iniciatives periodístiques o empresarials, de l’àmbit periodístic o
publicitari de l’àmbit local i comarcal que s’hagin realitzat a Catalunya.
Per participar en el Premi Tasis-Torrent els candidats han de presentar els seus treballs
acompanyats del número de la publicació o fotocòpia de la mateixa, on han estat publicats.
3.2 Premi Rosalia Rovira (27a edició)
Àmbit: emissores municipals
Està dotat amb 10.000 €
Premi a un programa o iniciativa de producció pròpia emès per una ràdio municipal
Poden optar a aquest premi totes les emissores municipals de Catalunya.
Cada emissora ha d’enviar un màxim de dos programes o iniciatives. Es presentaran 4
còpies en format CD o DVD.
3.3 Premi Miramar (23a edició)
Àmbit: televisions locals
Està dotat amb 10.000 €
Premi a un programa o iniciativa de producció pròpia emès per una televisió local
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Poden optar a aquest premi totes les televisions locals de Catalunya.
Cada televisió pot enviar com a màxim dos programes. Els programes i quatre còpies dels
mateixos es presentaran enregistrats en format CD o DVD.
3.4 Premi Arrel (23a edició)
Àmbit: butlletins municipals
Està dotat amb 10.000 €
Premi a una publicació o butlletí en paper o digital de caràcter periòdic i finalitat informativa
editada per un ajuntament o altre entitat de govern local de la província de Barcelona.
Poden optar a aquests premis totes les revistes, butlletins o periòdics en paper o digitals
editades per un ajuntament o altra entitat de govern local de la província de Barcelona i
hauran de justificar elles mateixes la candidatura.
3.5 Premi Innova (16a edició)
Àmbit: noves tecnologies
Està dotat amb 10.000 €
Premi a la millor iniciativa innovadora en Comunicació Local, destinada a reconèixer una
aportació novedosa en aquest àmbit.
Poden optar a aquest premi els ajuntaments de la província de Barcelona o un mitjà de
comunicació local (públic o privat) de Catalunya.
Per optar al premi els candidats hauran de presentar un informe sobre aquesta iniciativa, o
una memòria justificativa.
3.6 Premi d’Honor de Comunicació de la Diputació de Barcelona
Està dedicat a retre un homenatge a una persona, mitjà de comunicació o organisme públic
o privat que s’hagi destacat per la seva trajectòria a favor de la comunicació a Catalunya.
El Premi d’Honor de comunicació de la Diputació de Barcelona serà concedit pel President
de la Diputació de Barcelona a proposta del Jurat i es lliurarà dins l’acte d’atorgament dels
premis.
4.- Participació i presentació
El termini de presentació de sol·licituds als Premis finalitzarà el 30 de novembre de 2011, a
les 14.00 hores.
Els reportatges, els diversos programes i experiències de noves tecnologies presentades als
Premis hauran d’haver estat publicats, emesos o realitzats entre l’1 de setembre de 2010
fins el 31 d’agost de 2011.
Els treballs es presentaran als Registres de la Diputació de Barcelona: Can Serra, Rambla
Catalunya 126, de dilluns a dissabte, de 9 a 14h; Edifici del Rellotge, Comte d’Urgell 187, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h; Recinte Mundet, Passeig de la Vall d’Hebron 171 (Edifici
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Serradell Trabal), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h; i Edifici C. Londres, Londres 55, de
dilluns a divendres, de 9 a 14 h, utilitzant el model de sol·licitud que s’annexa a les presents
bases i s’estendrà la corresponent acreditació de la seva presentació.
5. Acreditació
La personalitat del participant s’acreditarà amb el D.N.I. i N.I.F. i, en el seu cas C.I.F. de
l’interessat, i a tal efecte s’inclourà fotocòpia d’aquests documents juntament amb la
presentació dels treballs.
A les dades personals aportades pels participants les serà d’aplicació la L.O. 15/99 de 13 de
desembre de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre que la desenvolupa. La finalitat de la recollida de dades és per a la celebració de
la 31a. edició dels Premis de Comunicació.
6. Elements de valoració
Els elements generals de valoració que es tindran en compte seran els següents:
• La qualitat informativa de proximitat
• La seva originalitat i innovació en quant a l’àmbit de la comunicació local
• La claredat i la concisió dels continguts.
El jurat valorarà els mèrits de les candidatures tenint en compte i ponderant la diferent
tipologia dels mitjans que hi concorren.
7. Composició del Jurat
El Jurat qualificador de la 31a edició dels Premis de Comunicació el comprèn els següents
membres:
- El President de la Diputació de Barcelona, o persona en qui delegui, (que el presidirà i
podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat)
- Tretze professionals experts en comunicació local, i la Cap del Servei de Premsa de la
Diputació de Barcelona.
- Actuarà com a secretari (amb veu i sense vot) el Responsable Operatiu del Servei de
Premsa de la Diputació de Barcelona.
El Jurat estarà organitzat en ponents per a cadascuna de les modalitats dels premis.
8. Veredicte
El Jurat farà públic el veredicte en el decurs de la Festa de la Comunicació Local, que se
celebrarà en una localitat a determinar durant l’any 2012.
El veredicte del Jurat és inapel·lable.
De la sessió del Jurat se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i on es farà
constar expressament el veredicte.
El Jurat haurà de resoldre qualsevol aspecte no previst en les presents bases. Finalment, el
Jurat es reserva la facultat –s’hi ho considera justificat- de declarar deserts els premis
corresponents a alguna modalitat.
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9. Pagament
El pagament dels premis es tramitarà un cop els premiats aportin les seves dades bancàries
a la Diputació de Barcelona i es realitzarà mitjançant transferència bancària sempre de
conformitat amb la normativa de la Diputació de Barcelona.
10. Material per al concurs
Tot el material enviat per optar als Premis es considera cedit a la Diputació de Barcelona i
no hi haurà cap possibilitat de reclamar-lo.
La Diputació de Barcelona es reserva, respecte als materials i suports lliurats pels autors
dels reportatges, programes, iniciatives i experiències presentats a concurs que hagin estat
seleccionats com a finalistes, els drets d’explotació següents:
- Comunicació pública per qualsevol medi o tècnica, als efectes de la retransmissió de
l’acte de lliurament dels premis per qualsevol medi de comunicació.
- Reproducció i distribució dels efectes d’elaborar un compendi per tal de ser lliurat a
totes les persones i entitats participants en el concurs.
11. Compatibilitat
La concurrència a la convocatòria es pot compatibilitzar amb la sol·licitud o recepció d’altre
premis o ajuts.
12. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases. El Jurat resoldrà
qualsevol dubte sobre la seva interpretació.”

Segon.- Aprovar la convocatòria núm. 03233/2011 dels Premis de Comunicació
Local de la Diputació de Barcelona, any 2011, que es composa dels Premis següents:
•
•
•
•
•
•

Premis Tasis-Torrent de Premsa Local i Comarcal (2 apartats)
Premi Rosalia Rovira d’Emissores Municipals de Catalunya
Premi Miramar de Televisions Locals.
Premi Arrel de Butlletins Municipals.
Premi Innova a la millor iniciativa innovadora en Comunicació Local.
Premi d’Honor de Comunicació de la Diputació de Barcelona.

S’aprova aquesta convocatòria per un import màxim de seixanta mil (60.000) €, el
contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases i pel termini que s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de seixanta mil (60.000) €, amb càrrec a la partida G/10700/924B0/48100 del
pressupost per a l’any 2012, condicionada a que es disposi de la consignació
corresponent.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la província de Barcelona l’anunci de les bases i
de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix la norma 14.3 de
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l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen.
Secretaria General
3.- Dictamen que proposa el nomenament del Sr. Francesc Pena i Carbó en el
Consell d’Administració de la XAL, en substitució de la Sra. Mònica Fulquet i
Tenas i la designació del Sr. Francesc Pena i Carbó en substitució de l’Il.lm.
Sr. Josep Salom i Ges, en el Consorci de Comunicació Local.- Fou retirat el
present Dictamen.
4.- Dictamen que proposa ratificar el decret de la Presidència de data 26 d’agost
de 2011, que resol designar nou representant de la Diputació de Barcelona a la
Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Presidència d’aquesta Corporació, per decret de data 26 d’agost de 2011, donada
la imminent convocatòria d’una sessió de la Comissió Executiva del Patrona de la
Muntanya de Montserrat, va dictar un resolució designant representant de la Diputació
de Barcelona a l’esmentada Comissió al Sr. Joan Capdevila i Esteve.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 26 de juliol de
2011, ha delegat en la Junta de Govern la designació de representants en els supòsits
que originàriament la competència correspongui al Ple i sempre que, sigui delegable, a
excepció de la primera designació, delegació continguda en el punt 1) 4. apartat f, de
l’esmentat acord plenari.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Ratificar el decret de la Presidència de data 26 d’agost de 2011, el text literal
del qual és el següent:
“Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, procedeix efectuar el
nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats dels ens públics
dels quals en forma part i, en virtut de les corresponents disposicions legals o estatutàries
procedir a la seva designació per l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona.
Atès que el Patronat de la Muntanya de Montserrat té prevista la celebració d’una sessió de
la seva Comissió Executiva per a mitjans del proper mes de setembre, es fa necessari
procedir a la designació del representant de la Corporació en aquest Patronat, d’acord amb
el que estableix l’art. 15 de la Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de
Montserrat.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 24 de
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta Presidència
RESOL
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió Executiva del
Patronat de la Muntanya de Montserrat al Sr. Joan Capdevila i Esteve.
Segon.- Donar compte al Ple Corporatiu de la present resolució i sotmetre’l a la seva
ratificació, si s’escau.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al Patronat de la Muntanya de Montserrat, al Sr. Joan
Capdevila i Esteve, a la Presidència, al Coordinador General, a la Gerència i a la Secretaria
General, als efectes legals oportuns.”

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats per al seu coneixement i efectes.
5.- Decret de la Presidència de data 6 de setembre de 2011, que resol designar
nou representant de la Diputació de Barcelona a la Junta General de la Societat
Mercantil FIRA 2000, SA.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de data
22.5.2008, tot ratificant un decret de la Presidència de data 8.5.2008, va nomenar
l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya com a representant d’aquesta entitat local com a
representant en la Societat Mercantil FIRA, 2000, SA.
Atès que la Diputació de Barcelona en la sessió plenària de data 26.7.2011 va acordar
nomenar President de la Diputació de Barcelona, a l’Excm. Sr. SALVADOR ESTEVE
FIGUERAS, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres
d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei
Orgànica 7/85, de 19 de juny, del règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió
del càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Als efectes de designar, el representant de la Diputació de Barcelona en l’entitat
mercantil FIRA 2000, S.A., de la qual és soci aquesta entitat local, es creu convenient
que dita representació, sigui portada a terme per l’Excm. Sr. President de la Diputació
de Barcelona, Salvador Esteve Figueras.
Vistos el que es disposen els articles 8, 15 i 19 dels Estatuts reguladors de la Societat
FIRA 2000, S.A.
Atès la urgència per a procedir al nomenament del nou representant de la Diputació en
la Societat FIRA 2000, S.A., donada la celebració de la Junta General en els propers
dies.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
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bases del règim local i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència,
RESOL:
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya com a
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General de la SOCIETAT
MERCANTIL FIRA 2000, SA.
Segon.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General de la
SOCIETAT MERCANTIL FIRA 2000, SA, al nou President de la Diputació de
Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras.
Tercer.- Proposar a la Junta General de la SOCIETAT MERCANTIL FIRA 2000, SA el
nomenament com a membre del Consell d’Administració de la Societat, al President de
la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras.
Quart.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Societat Mercantil FIRA 2000, SA,
mitjançant certificació de la Secretaria general de la Diputació de Barcelona, als
efectes legals oportuns, tot incorporant en el certificat les dades personals necessàries
per procedir a la formalització del nomenament, i notificar-ho als interessats, als
efectes legals oportuns.
6.- Decret de la Presidència de data 8 de setembre de 2011, que resol designar
nou representant de la Diputació de Barcelona a la Junta General de la Societat
Mercantil Foment de Ciutat Vella, SA.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, en tant que accionista de la Societat Mercantil FOMENT
DE CIUTAT VELLA, SA, forma part de la Junta General i també del Consell
d’Administració, d’acord amb les previsions estatutàries de la pròpia societat.
Atès que la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de data
26.2.2009, va nomenar l’Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà com a representant d’aquesta
entitat local a l’esmentada societat
Constituïda la nova corporació el passat 15.7.2011, s’ha de procedir a designar el nou
representant de la Diputació de Barcelona en la societat.
Atesa la urgència per a procedir al nomenament del nou representant donada la
celebració d’una sessió el proper dia 15.9.2011.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
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bases del règim local i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència,
RESOL:
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà com a
representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General de la SOCIETAT
MERCANTIL FOMENT DE CIUTAT VELLA, SA.
Segon.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General de
la SOCIETAT MERCANTIL FOMENT DE CIUTAT VELLA, SA, al nou Diputat
President de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Il·lm. Sr. CARLES ROSSINYOL
VIDAL.
Tercer.- Proposar a la Junta General de la SOCIETAT MERCANTIL FOMENT DE
CIUTAT VELLA, SA el nomenament com a membre del Consell d’Administració de
la Societat, al Diputat President de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, Il·lm. Sr.
CARLES ROSSINYOL VIDAL.
Quart.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord a la Societat Mercantil FOMENT DE CIUTAT
VELLA, SA, mitjançant certificació de la Secretaria general de la Diputació de
Barcelona, als efectes legals oportuns, tot incorporant en el certificat les dades
personals necessàries per procedir a la formalització del nomenament, i notificar-ho als
interessats, als efectes legals oportuns.
7.- Decret de la Presidència de data 15 de setembre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme de l’Alt
Berguedà per a la sessió del dia 21 de setembre de 2011.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del
tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona és membre del Consorci de Turisme de l’Alt
Berguedà, i, de conformitat amb la previsió estatutària, en forma part dels seus òrgans
de govern.
Atès que d’acord amb el previst a l’article 10 dels Estatuts del Consorci de Turisme de
l’Alt Berguedà (BOPB núm. 160 de data 05/07/2001) el representant de la Diputació de
Barcelona ha cessat en la seva representació en el Consorci per raó d’haver cessat en
el seu càrrec de la Diputació de Barcelona per causa de l’acabament del mandat.
Atès que aquest Consorci ha convocat una sessió per proper dia 21 de setembre de
2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels Consorcis dels quals en forma part.
Malgrat això i atès que es considera d’interès la presència d’un representant de la
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Diputació de Barcelona a la reunió convocada pel proper dia 21 de setembre, cal
procedir a designar representants per assistir a aquesta sessió.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament del nou representant de la
Diputació en l’esmentat Consorci, perquè pugui representar la Corporació en la sessió
convocada.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
Turisme de l’Alt Berguedà a l’Il·lm. Sr. RAMON RIERA MACIA, Diputat Delegat de
Desenvolupament Econòmic i Turisme, com a Vice-president primer del Consorci,
d’acord amb l’art. 18 dels propis estatuts, per assistir a la sessió convocada per al
proper dia 21.9.2011.
Segon.- Excepcionalment i malgrat no preveure’s expressament en els Estatuts,
designar al Sr. FRANCESC VILA ALBET, Comissionat de Turisme, en substitució,
per absència, del Sr. Ramon Riera Macia, en la sessió del dia 21.9.2011, donat que
en la mateixa data hi ha convocades sessions en altres Consorcis de Turisme on la
Diputació de Barcelona té representació.
Tercer.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci i als interessats, per al seu
coneixement i efectes legals oportuns.
8.- Decret de la Presidència de data 15 de setembre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, per a la sessió del dia 21 de setembre de 2011.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret,
que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona és membre del Consorci de Turisme del Vallès
Occidental, i, de conformitat amb la previsió estatutària, en forma part dels seus
òrgans de govern.
Atès que d’acord amb el previst a l’article 10 dels Estatuts del Consorci de Turisme del
Vallès Occidental (BOPB núm. 309 de data 27/12/2005) el representant de la Diputació
de Barcelona ha cessat en la seva representació en el Consell General del Consorci
per raó d’haver cessat en el seu càrrec de la Diputació de Barcelona per causa de
l’acabament del mandat.
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Atès que aquest Consorci ha convocat una sessió del Consell General pel proper dia
21 de setembre de 2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels Consorcis dels quals en forma part.
Malgrat això i atès que es considera d’interès la presència d’un representant de la
Diputació de Barcelona a la reunió convocada pel proper dia 21 de setembre, cal
procedir a designar representants per assistir a aquesta sessió.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament del nou representant de la
Diputació en l’esmentat Consorci, perquè pugui representar la Corporació en la sessió
convocada.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
Turisme del Vallès Occidental per assistir a la sessió del dia 21.9.2011 a l’Il·lm. Sr.
RAMON RIERA MACIA, Diputat Delegat de Desenvolupament Econòmic i Turisme,
com a vocal en el Consell General, d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci,
el qual exercirà, també, la Vice-presidència primera del Consorci segons estableix
l’article 18 dels propis Estatuts.
Segon.- Designar al Sr. FRANCESC VILA ALBET, Comissionat de Turisme, en
substitució, per absència, del Sr. Ramon Riera Macia, en la sessió del dia 21.9.2011.
Tercer.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci i als interessats, per al seu
coneixement i efectes. legals oportuns.
9.- Decret de 6 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 202/2011-2B, interposat pel senyor J. A. R. M. contra el decret
de data 2 de març de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident de trànsit que va
tenir lloc a la carretera BV-4601 a causa de gel 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:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 202/2011-2B, procediment
ordinari, interposat pel senyor J. A. R. M. contra el Decret, de data 2 de març de 2011,
pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
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danys físics derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 12 de gener de 2009 a la
carretera BV-4601 a causa de gel 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 27 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.
202/2011-2B, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona pel senyor J. A. R. M. contra el Decret, de data 2 de març de 2011, pel qual
es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics
derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 12 de gener de 2009 a la carretera
BV-4601 a causa de gel a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 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. 202/2011-2B, 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.
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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.
10.- Decret de 10 de juny de 2011, de compareixença en el judici verbal núm.
531/2011, interposat pel senyor J. M. M. en reclamació pels danys derivats de
l’accident que va tenir lloc a la carretera d’Ullastrell BV-1203, a causa de grava 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:
El Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Terrassa ha citat la Diputació de Barcelona,
per comparèixer com a demandada en el judici verbal núm. 531/2011 Secció J instat
pel senyor J. M. M., en reclamació dels danys soferts en accident de trànsit en data 26
d'abril de 2010, a la carretera d'Ullastrell BV-1203, segons afirma, a causa de
l’existència de grava a la calçada. També ha demandat a ZURICH ESPAÑA, S.A. com
asseguradora de la Diputació.
L’actor fonamenta la demanda en l’Art. 1902 del Codi Civil, que regula la acció de
responsabilitat extracontractual per danys causats per culpa o negligència, precepte
que no resulta d’aplicació al cas, en tractar-se la seva pretensió d’una acció de
responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, matèria no residenciable a
la jurisdicció civil, pel qual, correspon ab initio, interposar davant el Jutjat de Primera
Instància, la declinatòria de jurisdicció i la continuació de l’expedient de responsabilitat
patrimonial que davant la Diputació se segueix amb el núm. 2011/3025, sense
perjudici d’haver d’entrar en el fons de la demanda si el Jutjat així ho determina.
El punt 1.1.8 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i atribucions de la
Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 16
de juny de 2010, i publicada el BOPB el 23 de juny de 2010, atribueix al president
l’exercici d’accions judicials i la defensa de la Corporació.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, davant el Jutjat de Primera Instància núm.
3 de Terrassa en el judici verbal núm. 531/2011-J instat pel senyor J. M. M. en
reclamació dels danys en el vehicle que manifesta és de la seva propietat, en
l'accident de trànsit de data 26 d'abril de 2010, sofert a la carretera d'Ullastrell BV-1203
a causa, segons afirma, de l’existència de grava a la calçada.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment de referència.
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11.- Decret de 16 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu 227/2011-C interposat per la senyora L. A. G. contra el decret de 29
de desembre de 2010 que desestimava el recurs de reposició formulat contra
l’anterior resolució i contra el decret que desestimava la sol·licitud d’aplicació de
garanties retributives.- 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 Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, mitjançant ofici de data 13 de
maig de 2011, ha citat a la Diputació de Barcelona per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 227/2011-C, instat per la senyora L. A. G., contra el
Decret de data 29 de desembre de 2010 que desestimava la seva petició de
declarar-la en la situació de serveis especials amb efectes des del 22 de març de
2007; contra el Decret de data 25 de febrer de 2011 que desestimava el recurs de
reposició formulat contra l’anterior Resolució i contra el Decret de data 17 de març de
2011 que desestimava la sol·licitud d’aplicació de garanties retributives.
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. 11 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 227/2011-C instat per la senyora L. A. G.,
contra el Decret de data 29 de desembre de 2010 que desestimava la seva petició de
declarar-la en la situació de serveis especials amb efectes des del 22 de març de
2007; contra el Decret de data 25 de febrer de 2011 que desestimava el recurs de
reposició formulat contra l’anterior Resolució i contra el Decret de data 17 de març de
2011 que desestimava la sol·licitud d’aplicació de garanties retributives.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García,
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de
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la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la
representació i direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
12.- Decret de 16 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 102/2011, interposat per l’Associació Cultural Plataforma SOS
Sitges contra la desestimació de la denúncia presentada relativa a una resolució
de l’Ajuntament de Sitges que desestimava la petició de nul·litat de ple dret de la
llicència atorgada per a la restauració del conjunt arquitectònic format pel Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges.- 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:
L’Ajuntament de Sitges, per resolució de data 21 de desembre de 2010, va inadmetre a
tràmit el recurs de revisió formulat per l’Associació Plataforma SOS Sitges contra la
resolució de data 12 de febrer de 2010, que atorgava llicència d’obres per a la
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau
Ferrat.
L’Associació Plataforma SOS Sitges va presentar en data 29 de novembre de 2010,
sengles escrits d’al·legacions davant la Direcció General del Patrimoni Cultural i la
Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. Aquestes al·legacions no
van ser contestades.
En data 21 de febrer de 2011, l’Associació Plataforma SOS Sitges ha interposat recurs
contenciós administratiu contra la resolució de l’Ajuntament de Sitges i contra la
desestimació presumpta o inactivitat de les al·legacions formulades a les direccions
generals esmentades. Aquest recurs es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8
de Barcelona amb el número 102/2011.
En relació aquest afer, l’Ajuntament de Sitges i la Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya han citat la Diputació de Barcelona per comparèixer com a
interessada en el recurs contenciós administratiu núm. 102/2011, seguit davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.
Atès que aquest plet afecta els interessos de la Corporació, doncs, forma part del
Consorci del Patrimoni de Sitges, el qual és un ens públic local que té adscrita la
gestió del Museu Maricel de Mar i Can Rocamora, cedits al Consorci per la Diputació
de Barcelona i del Museu del Cau Ferrat, cedit per l’Ajuntament de Sitges .
En el seu dia la Diputació de Barcelona va acceptar la delegació de funcions i
competències atorgada pel Consorci, als efectes de la realització, de les funcions i
competències pròpies necessàries per la licitació, execució, recepció, liquidació i
extinció del contracte, en relació amb les obres del “Projecte d’execució de restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, d’acord amb el conveni regulador de
col·laboració per al finançament i execució de les obres de referència celebrat entre el
Ministeri de Foment, la Diputació de Barcelona i el Consorci.
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Atès l’increment qualitatiu i quantitatiu dels assumptes jurídics que està assumint el
Servei d’Assessoria Jurídica i tenint en compte que a hores d’ara s’estan produint
determinades incidències que afecten al nombre de lletrats disponibles d’aquest
Servei, es considera oportú, per mantenir la qualitat en la defensa jurídica que té
encomanada, encarregar la defensa dels interessos de la Corporació en un assumpte
tant específic i controvertit a un jurista de reconegut prestigi en dret administratiu i
urbanístic com és el senyor Carles Pareja Lozano, del Bufet Pareja i Associats,
Advocats S.C.P.
Per altra banda, escau designar el procurador dels tribunals, Sr. Antonio Mª de Anzizu
Furest, perquè es faci càrrec de la representació de la Diputació en l’esmentat litigi.
Atès que el senyor Carles Pareja, ha presentat un pressupost d’honoraris
professionals per la suma de nou mil (9.000) € més mil sis-cents vint (1.620) € en
concepte del 18% d’IVA, es considera oportú designar-lo.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del RDL
781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local de 18 d’abril es considera que aquest plet afecta els interessos de la
Corporació, escau comparèixer en l’esmentat procediment i designar lletrat i
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la
Corporació en el recurs esmentat.
De conformitat amb el que disposen els articles 95.1 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, és procedent la contractació mitjançant
contracte menor, i d’acord amb el que estableix el punt 1.1.8 de la refosa 1/2010 sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, l’òrgan
competent per aprovar la contractació proposada és aquesta Presidència.
De conformitat amb el que estableix l'apartat 1.1.8 del Text Refós 1/2010 aprovada per
Decret de 16 de juny de 2010 i publicat en el BOPB el 23 de juny de 2010, es proposa
l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a part interessada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 102/2011, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona,
interposat per l’Associació Cultural Plataforma S.O.S. Sitges, contra la desestimació
per silenci administratiu de la denúncia presentada referent a una Resolució de
l’Ajuntament de Sitges, de data 21 de desembre de 2010, que desestimava la petició
de nul·litat de ple dret de la llicència atorgada per a la restauració del conjunt
arquitectònic format pel Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de
Sitges.
Segon.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Antonio Mª de Anzizu Furest
perquè es faci càrrec de la representació en dit recurs, i autoritzar el pagament de les
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de vuitcents quaranta-set euros amb quaranta-cinc cèntims (847,45) € en concepte
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d’honoraris professionals més cent cinquanta-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims
(152,55) € en concepte d’IVA, per a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus
incidents, així com qualsevol despesa en concepte de desplaçament, bestretes i
suplits que es puguin ocasionar.
Tercer.- Designar l’advocat en exercici aliè a la Diputació el senyor Carles Pareja
Lozano, del Bufet Pareja i Associats S.C.P., perquè es faci càrrec d’aquesta defensa
judicial. El lletrat que es designa haurà de trametre al Servei d’Assessoria Jurídica de
la Secretaria General de la Diputació còpia dels escrits judicials d’ambdues parts que
no siguin de simple tràmit, així com la sentència que es dicti en el procés.
Quart.- Aprovar el pressupost presentat pel senyor Carles Pareja Lozano, del Bufet
Pareja i Associats, Advocats S.C.P., per un màxim de nou mil (9.000) €, més mil siscents vint (1.620) € en concepte del 18% d’IVA, el qual cobrirà la total tramitació del
procediment, inclosos els seus incidents. Aquests honoraris inclouen totes les
despeses de desplaçament i les bestretes que es puguin ocasionar per raó de
l’execució dels treballs objecte d’aquest encàrrec.
Cinquè.- Autoritzar i disposar el cost de la direcció tècnica, d’acord amb el pressupost
presentat pel senyor Carles Pareja Lozano, del Bufet Pareja i Associats, Advocats
S.C.P., per una quantitat de deu mil sis-cents vint (10.620) € (IVA inclòs),
desglossades nou mil (9.000) € en concepte d’honoraris professionals i mil sis-cents
vint (1.620) € en aplicació de l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
G/01000/920A0/22604 del vigent pressupost provincial.
13.- Decret de 28 de juny de 2011, de compareixença, com a codemandada, en el
procediment núm. 361/2011 d’invalidesa permanent per accident laboral instat
per la senyora E. J. A. i les possibles accions judicials en què pugui esdevenir.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 Social núm. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per
comparèixer com a codemandada, juntament amb l’Institut Nacional de la Seguretat
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua d’Accidents de
Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social, en el procediment núm.
361/2011 instat per la senyora E. J. A. contra la Resolució núm. DP-TR0008-02010/598.016-62 dictada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social que denegava la
seva petició d’incapacitat permanent derivat d’accident de treball.
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
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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 Social núm. 12 de Barcelona en el procediment
núm. 361/2011 instat per la senyora E. J. A. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut
Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa
Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social contra la
Resolució núm. DP-TR0008-0-2010/598.016-62 dictada per l’Institut Nacional de la
Seguretat Social que denegava la seva petició d’incapacitat permanent derivat
d’accident de treball.
Segon.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García,
Marius Rodrigo Peiro, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la
Diputació de Barcelona, que actuaran sota la dependència funcional de la Secretaria
General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la representació i
defensa de la Corporació en dit Acte de conciliació així com davant el Jutjat Social que
per torn correspongui, si fos necessari, així com en instàncies superiors en què pugui
esdevenir.
14.- Decret de 28 de juny de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 146/2011-C, interposat per Hilo Direct Seguros i el senyor
R. M. C. contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la
carretera BV-5306, a causa d’un xoc amb tres porcs senglars que van irrompre 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:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 146/2011-C, procediment
abreujat, interposat per Hilo Direct Seguros y Reaseguros S.A. i el senyor R. M. C.
contra la Resolució de data 19 de gener de 2011 que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials i personals soferts amb
motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 8 de novembre de 2009 a la carretera
BV-5306 a causa, segons afirmen, d'un xoc amb tres porcs senglars que van irrompre
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.
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En data 15 de juny de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat a la Societat de
Caçadors Plai la Serra, a la Companyia Asseguradora Allianz i a la Companyia
Asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España com codemandades i
interessades en l’esmentat recurs, tenint la Diputació de Barcelona subscrita una
pòlissa amb la companyia Zurich 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
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.
146/2011-C, que s’instrueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, interposat per Hilo Direct Seguros y Reaseguros S.A. i el senyor R. M. C.
contra la Resolució de data 19 de gener de 2011 que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials i personals soferts amb
motiu de l'accident de trànsit ocorregut el dia 8 de novembre de 2009 a la carretera
BV-5306 a causa, segons afirmen, d'un xoc amb tres porcs senglars que van irrompre
a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 146/2011-C, a la Companyia Asseguradora
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau
Cardona i el procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Quart.- Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a
càrrec de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances
que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia.
15.- Decret de 11 de juliol de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 208/2011-1C, interposat pel senyor S. B. M. contra el decret
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1248 a causa de la
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topada amb un senglar que va irrompre 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:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 208/2011-1C, procediment
ordinari, interposat pel senyor S. B. M., contra el Decret de data 25 de març de 2011
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel danys
personals i materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 8 de
juny de 2008 a la carretera BV-1248 a causa de la topada contra un porc senglar que
va irrompre sobtadament a la calçada.
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 22 de juny 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.
208/2011-1C, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona pel senyor S. B. M., contra el Decret de data 25 de març de 2011 que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel danys
personals i materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 8 de
juny de 2008 a la carretera BV-1248 a causa de la topada contra un porc senglar que
va irrompre sobtadament a la calçada.

32/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 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. 208/2011-1C, 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.
16.- Decret de 13 de juliol de 2011, per posar en coneixement del Cos de Mossos
d’Esquadra la probable sostracció d’un mòbil corporatiu i les corresponents
factures.- 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:
Des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, pertanyent a
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona, es va detectar al
voltant del mes de desembre de 2010 una anomalia relativa als imports facturats
corresponents a un determinat terminal mòbil corporatiu (Blackberry).
En el dit període s’aprecia que s’havia incrementat sensiblement la facturació en
relació amb les realitzades en mesos anteriors. L’increment obeeix essencialment a
trucades telefòniques dutes a terme entre Espanya i l’Equador.
Posats en contacte amb la persona titular del terminal mòbil, manifesta que no en feia
ús perquè venia utilitzant el seu terminal privat; que el mòbil corporatiu que en seu dia
se li va assignar el tenia guardat des de feia temps en la caixa contenidora dipositada
en un calaix de l’oficina, ubicada en la planta principal de l’edifici corporatiu del carrer
Còrsega, 300 de Barcelona; i que, en comprovar-ho, se n’adona que no hi era, de
manera que allò més probable era que algú li havia sostret.
En data 29 de març de 2011 els serveis tècnics de la Corporació van bloquejar l’IMEI
del terminal i van donar de baixa la línia.
A més, es va oferir a l’usuari la possibilitat d’analitzar la carpeta de contactes de
l’Outlook, comprovant que presentava entrades que no corresponien amb les seves i
que per tant li resultaven desconegudes. En concret, es comprova que el 31 de
desembre de 2010 es produeix una pèrdua de tots els contactes i la substitució per un
contactes aliens (semblen contactes de procedència sud-americana).
D’altra banda, des de la Subdirecció de Logística de la Corporació s’ha informat de les
empreses –amb les que s’ha tingut algun tipus de relació contractual durant l’any
2010- el personal de les quals va tenir accés durant aquell període a l’edifici corporatiu
ubicat al carrer Còrsega, número 300, de Barcelona, on estava situada l’oficina on hi
era la Blackberry sostreta.
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Així les coses, procedeix posar els fets coneixement dels Mossos d’Esquadra a fi que
dugui a terme totes aquelles diligències tendents a l’aclariment dels fets.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del RDL
781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, procedeix que es designi representant legal per defensar els
interessos de la Diputació en les diligències o procediments que es puguin tramitar. A
tal efecte, es designen els lletrats del Servei d’Assessoria Jurídica de la Corporació
perquè qualsevol d’ells indistintament hi actuïn com a representants legals.
Finalment, d’acord amb el que estableix l’apartat 1.1.8 de la Refosa 1/2010 sobre
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona
diferents del Ple, és la Presidència l’òrgan competent per a exercir les accions.
En virtut de tot això, es proposa la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Posar en coneixement del Cos dels Mossos d’Esquadra els fets descrits en la
part expositiva d’aquesta Resolució a fi que es duguin a terme aquelles diligències
tendents a l’aclariment dels fets.
Segon.- Designar els lletrats adscrits al Servei d’Assessoria Jurídica de la Corporació
perquè qualsevol d’ells indistintament es facin càrrec de representació legal.
17.- Decret de 19 de juliol de 2011, de compareixença en l’Acta de Notorietat
instada per les senyores I. G. G. i M. G. G. en reclamació d’un excés de cabuda
de la finca de la seva propietat anomenada XXXX, situada al terme de XXXX.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
La Notària de XXXX, senyora S. M. C., ha dirigit un requeriment a la Diputació de
Barcelona, per tal que, en la seva condició de col·lindant, comparegui en el termini de
20 dies i al·legui el que al seu dret convingui, en la tramitació de l’Acta de Notorietat
instada per les senyores I. G. G. i M. G. G. en reclamació d’un excés de cabuda de la
finca de la seva propietat anomenada XXXX, situada al terme de XXXX i inscrita al
Registre de la Propietat núm. X de XXXX, al volum XXX, llibre XX, foli XX, finca XXX, a
l’objecte de poder-lo immatricular.
L’excés de cabuda que es pretén, podria afectar finques propietat de la Diputació de
Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent
comparèixer en l’expedient que es tramita notarialment, en defensa dels interessos de
la Corporació, a tenor del que disposa l’article 68.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, segons el qual les entitats locals tenen
l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i drets. En
el mateix sentit s’expressa l’article 175.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

34/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

D’altra banda, l’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que
s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local –
precepte bàsic segons la disposició final 7.1.a) d’aquest text legal–, disposa que els
acords per a l’exercici d’accions necessàries per a la defensa dels béns i drets, hauran
d’adoptar-se previ dictamen de la Secretària.
A tal efecte, 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, on 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 procediment 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 la Notària de XXXX, senyora S. M. C., com a part, en la
tramitació de l’Acta de Notorietat instada per les senyores I. G. G. i M. G. G. en
sol·licitud d’un excés de cabuda de la finca de la seva propietat anomenada XXXX,
situada al terme de XXXX i inscrita al Registre de la Propietat núm. X de XXXX, al
volum XXX, llibre XX, foli XX, finca XXX a l’objecte de poder-lo inmatricular.
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 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa de la Corporació en el procediment esmentat.
18.- Decret de 27 de juliol de 2011, de compareixença en el procediment de
jurisdicció voluntària núm. 421/2011 instat per la senyora M. C. V., relatiu a la
sol·licitud d’accés a les seves de filiació biològica.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El passat dia 21 de juliol va entrar en el Registre General de la Diputació una instància
presentada per la Sra. M. C. V., mitjançant la qual sol·licita que la Diputació de
Barcelona li doni accés a les seves dades de filiació biològica, a fi de poder decidir el
que millor li convingui, atès que havia rebut un requeriment el Jutjat de Primera
Instància núm. 19 de Barcelona en el procediment de jurisdicció voluntària (família)
núm. 421/2011 d’aqueix Jutjat pel qual se la cita, segons manifesta, perquè algú
relacionat amb el seu entorn biològic l’està buscant.
Quan es presenta una sol·licitud d’aquestes característiques la Diputació informa a
l’interessat o interessada que aquesta Corporació no està legalment autoritzada, per si
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mateixa, a revelar o a donar-li accés, sense més tràmit, ja que ens trobem davant de
dos drets contraposats: el dret a la intimitat i el dret al coneixement de la filiació
biològica i en raó d’aquesta circumstància, la Diputació està obligada a denegar-li, per
Resolució, la revelació de les dades de la persona identificada com la seva mare
biològica, atès que és necessari un pronunciament judicial previ que ho autoritzi.
A més, la Diputació informa a l’interessat o interessada, mitjançant la notificació de la
dita Resolució, de les vies legals de l’ordre jurisdiccional civil (procés de jurisdicció
voluntària o bé, Judici Ordinari en exercici del dret a la tutela civil de drets
fonamentals) per tal que se li puguin lliurar, un cop obtinguda l’oportuna resolució
judicial, les dades relatives a la seva filiació biològica que consten en els Arxius de la
Diputació de Barcelona, atès que l’experiència ens demostra que els jutges acostumen
a autoritzar la revelació d’aquestes dades als interessats. Efectivament, l’article 235.49
de la Llei 29/2010. de 29 de juliol, del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu
a la persona i a la família disposa, en relació al Dret d’informació sobre el propi origen
dels adoptats, que aquests podran exercir totes les accions que condueixin a esbrinar
la identitat dels seus progenitors biològics, la qual cosa no afectarà la seva filiació
adoptiva.
Tanmateix atès que en el cas de la Sra. M. C. V. ja s’ha iniciat, amb anterioritat a la
seva petició de dades de filiació biològica, un procediment de jurisdicció voluntària per
part d’una persona del seu entorn biològic davant del Jutjat de 1ª Instància núm.19 de
Barcelona, tal i com expressa la instància que va presentar, per qüestions d’economia
processal, la Diputació de Barcelona va adreçar un ofici a la Sra. C. V. perquè, si ho
desitjava, i assistida pel Servei d’Assessoria Jurídica d’aquesta Corporació, posés en
coneixement del Jutjat núm. 19 aquesta circumstància i sol·licités, si el Magistrat/da
Jutge titular d’aqueix Jutjat ho considera oportú, la necessària autorització per a
consultar les dades que figuren a la Diputació de Barcelona i, alhora, permetés que
aquesta Corporació li donés accés als documents que al respecte hi ha en els seus
Arxius, abans del pròxim dia 7 de setembre.
Atès que la Sra. M. C. V. va comparèixer en la Diputació de Barcelona el dia 26 de
juliol de 2011, i va facultar als Lletrats de la Diputació perquè l’assisteixin en la seva
personació davant del Jutjat de Primera Instància núm. 19 dels de Barcelona, a fi i
efecte d’obtenir l’oportuna autorització judicial per consultar les seves dades
biològiques; per economia processal i de mitjans, escau comparèixer en l’esmentat
procediment judicial en nom de la Diputació de Barcelona i sol·licitar l’oportuna
autorització per tal que es permeti a la Sra. M. C. V. accedir a les dades que sobre la
seva filiació biològica figuren als arxius de la Corporació.
Vist l'article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
l'òrgan competent per a la seva aprovació és aquesta presidència
Per tot això
RESOLC:
Designar els Lletrats adscrits a la Direcció de Serveis Jurídics perquè en nom de la
Diputació de Barcelona compareguin, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 19 de
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Barcelona en el procediment de jurisdicció voluntària (família) núm. 421/2011 i
sol·licitin autorització judicial per donar accés a la Sra. M. C. V. a les dades que sobre
la seva filiació biològica figuren als arxius de la Corporació abans del dia 7 de
setembre de 2011.
19.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria que declara la
caducitat del recurs contenciós administratiu núm. 303/2008 relatiu a l’aprovació
de les bases específiques en règim de concurrència competitiva per a
l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Benestar Social, per a actuacions a
favor d’entitats sense finalitat de lucre.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern, en la sessió ordinària del 25 de setembre de 2008, va acordar
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 2 de setembre de 2008, pel
qual s’acordava comparèixer davant la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós
administratiu núm. 303/2008 interposat per la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya contra l’acord de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual s’aproven les
bases específiques en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de
subvencions, en l’àmbit de Benestar Social, per a actuacions a favor d’entitats sense
finalitat de lucre.
Vista la interlocutòria dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es declara la
caducitat del recurs núm. 303/2008, en compliment amb el que disposa l’art. 179.2 de
la Llei d’enjudiciament civil, en relació amb el 237.1 del mateix text legal i en haver
transcorregut el termini de dos anys sense que les parts hagin instat el curs del
procediment.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada per la Secció Cinquena
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
de 7 d’abril de 2011, que declara la caducitat del recurs contenciós administratiu núm.
303/2008, interposat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya contra
l’acord de la Diputació de Barcelona que aprova les bases específiques en règim de
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Benestar
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Social, per a actuacions a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en haver
transcorregut el termini de dos anys sense que les parts hagin instat el curs del
procediment. En conseqüència, queda arxivat el corresponent recurs.
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
20.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 22 de
Barcelona en el judici verbal de desnonament per expiració de termini i
reclamació de rendes núm. 638/2011, promogut per la Diputació de Barcelona
contra MAG 3 Ingeniería y Construcción, S.A. que ocupa el local propietat de la
Fundació Pública Casa de Caritat situat a XXXX, XX, XX de XXXX.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Barcelona, dictada en
procediment de judici verbal núm. 638/2011, que estima la demanda de desnonament
per expiració de termini i reclamació de rendes interposada per la Diputació de
Barcelona contra MAG 3 Ingeniería y Construcción, SA que ocupa el local propietat de
la Fundació Pública Casa de Caritat situat al XXXX XX, XX, XX de XXXX.
Vist que el local de referència va ser arrendat a la demandada per termini de 10 anys,
finalitzant la vigència del contracte el 15.01.11; fet que li va ser recordat mitjançant
carta, rebuda pel destinatari el 28.10.10, en la qual se li oferia la possibilitat d’una
pròrroga i, en no rebre resposta en el termini concedit, se li va comunicar per burofax,
el 25.01.11, la resolució del contracte i la sol·licitud de deixar lliure el local.
Vist que l’arrendatària va deixar de pagar les rendes en el mes de gener de 2011, amb
la qual cosa deu un total de 2.479’68 €.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Barcelona,
de 8 de juny de 2011, en el procediment de judici verbal núm. 638/2011 de
desnonament per expiració de termini i reclamació de rendes incoat per la Diputació
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contra MAG 3 Ingeniería y Construcción, SA, en relació amb el contracte
d’arrendament del local propietat de la Fundació Pública Casa de Caritat situat al
XXXX, XX, XX de XXXX, mitjançant la qual es disposa:
-

Declarar resolt el referit contracte d’arrendament i en conseqüència la procedència
del desnonament de la demandada, condemnant-la a deixar el local situat al
XXXX, XX, XX de XXXX lliure i a disposició de l’actora abans del 19.07.11.

-

Condemnar la demandada a pagar a l’actora la quantitat de 2.479’68 € més els
interessos legals corresponents, així com 413’28 € multiplicats pel nombre de
mesos des de la data de la sentència (a partir de juliol de 2011) fins que l’actora
recuperi la possessió de la finca, en concepte d’indemnització.

Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància núm. 22 de Barcelona als
efectes legals oportuns.
21.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat
404/2010, que estima el recurs interposat pel senyor J. M. O. F. i Mapfre Familiar,
SA contra la resolució que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-1466, a causa de la caiguda d’un arbre sobre el
vehicle del recurrent, i reconeix al senyor J. M. O. el dret a percebre la quantitat
de sis-cents (600) € i a la companyia Mapfre Familiar l’import de mil euros amb
vuitanta-cinc cèntims (1.000’85) €, més els interessos legals corresponents.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat 404/2010, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor J. M. O. F. i Mapfre Familiar, SA contra la resolució de la
Diputació de Barcelona, de 17 de maig de 2010, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1466, a causa de la caiguda d’un arbre sobre
el vehicle del recurrent, i reconeix al senyor J. M. O. el dret a percebre la quantitat de
600 € i a la companyia Mapfre Familiar, SA l’import de 1.000’85 € més els interessos
legals corresponents.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina que no s’ha acreditat la concurrència de força major en la producció dels
danys invocats per l’actora, ja que els forts vents que van tenir lloc el dia de l’accident
no és poden considerar un fet imprevisible ni que tinguin la categoria d’excepcionalitat,
i per tant, es reconeix el dret de l’actora a ser indemnitzada pels danys patits.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 404/2010, que estima
el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor J. M. O. F. i Mapfre Familiar,
SA contra la resolució de la Diputació de Barcelona que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1466, a causa de la caiguda d’un arbre sobre
el vehicle del recurrent, i reconeix al senyor J. M. O. el dret a percebre la quantitat de
600 € i a la companyia Mapfre Familiar, SA l’import de 1.000’85 €, més els interessos
legals corresponents.
Segon.- Que es procedeixi a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
22.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat 498/2009-A, que desestima el recurs
interposat pel senyor G. N. V. contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys materials
derivats d’un accident que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa de
l’existència d’un líquid lliscant a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, dictada en
el procediment abreujat 498/2009-A, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor G. N. V. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 28
de juliol de 2009, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la
carretera BV-1414, a causa de l’existència d’una taca de líquid lliscant a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti

40/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat 498/2009, relatiu al recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor G. N. V. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV1414, a causa de l’existència d’una taca de líquid lliscant a la calçada.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
23.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 29 de
Barcelona en el judici verbal de desnonament per precari núm. 552/2011
promogut per la Diputació de Barcelona contra els ocupants de XXX i XXX del
núm. X del carrer XXXX de XXXX.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona, dictada en
procediment de judici verbal núm. 552/2011, que estima la demanda de desnonament
per precari interposada per la Diputació de Barcelona contra els ignorats ocupants de
XXX i XXX del núm. X del carrer XXXX de XXXX.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència,
concorren tots els supòsits per donar validesa a l’assentiment de la demanda per la
part demandada, el que produeix la terminació del procés.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona,
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de 21 de juliol de 2011, en el procediment de judici verbal núm. 552/2011 de
desnonament per precari incoat per la Diputació contra els ignorats ocupants de XXX i
XXX del núm. X del carrer XXXX de XXXX.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat de Primera Instància núm. 29 de Barcelona als
efectes legals oportuns.
24.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, que desestima el recurs interposat pel senyor D. R. P. contra la
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en
relació amb els danys derivats d’un accident que va tenir lloc a la carretera BV1225 en xocar el recurrent amb la seva motocicleta contra la tanca de protecció
per evitar la col·lisió amb un vehicle que circulava en direcció oposada.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se
per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, dictada en
el procediment abreujat 25/2010, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor D. R. P. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 5
de novembre de 2009, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera
BV-1225 en xocar el recurrent amb la seva motocicleta contra la tanca de protecció per
evitar la col·lisió amb un vehicle que circulava en direcció oposada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que l’accident de referència resulta
exclusivament imputable al vehicle que va provocar la maniobra, i per tant, no es
donen els supòsits legalment exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de
l’administració pública.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altre formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, en el procediment abreujat 25/2010, relatiu al recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor D. R. P. contra la resolució de la Diputació de
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Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1225 en
xocar el recurrent amb la seva motocicleta contra la tanca de protecció per evitar la
col·lisió amb un vehicle que circulava en direcció oposada.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
25.- Dictamen que proposa aprovar l’establiment i fixació del preu públic dels
lloguers dels espais de l’estand de l’Oficina de Promoció Turística, al Saló
EIBTM’11 (EXHIBITION FOR THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND
MEETINGS INDUSTRY).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Comissionat de Turisme i la proposta de la cap de l’Oficina de Promoció
Turística, de dates 21 de juny de 2011 respectivament, proposant l’establiment del
preu públic relatiu als lloguers dels espais de l’estand de l’esmentada Oficina de
Promoció Turística de la Diputació de Barcelona, al Saló EIBTM’11 (EXHIBITION FOR
THE INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS INDUSTRY) que tindrà lloc
els dies 29 de novembre a l’1 de desembre de 2011 al recinte de Fira de Barcelona
Montjuïc-2 a l’Hospitalet de Llobregat.
Atès que amb l’assistència a aquesta fira es vol promocionar les diferents línees de
productes turístics tant per refermar un segment del mercat ja consolidat com per
cercar nous mercats i amb aquesta finalitat, es posa en marxa el projecte d’englobar
sota un estand paraigües del programa Barcelona Province Convention Bureau de
l’Oficina de Promoció Turística, tots els associats interessats. L’espai a l’estand
constarà d’una zona amb co-expositors, que es distribuirà entre aproximadament 7
associats, els quals disposaran d’un espai propi moblat d’1,60 m X 2 m, de l’ús del
magatzem i dels serveis de logística i coordinació general. La quota de participació
que es cobrarà a cada participant serà de 2.750 € més IVA. Aquesta quota es
distribuirà en dos terminis. El primer import del 20% (550 € més IVA), i el segon pel
80% restant (2.200 € més IVA), aquest últim a pagar desprès de la realització de la
Fira. Els territoris associats també tindran representació en l’estand institucional però
restaran exempts del pagament de la quota.
Vista la memòria econòmica–financera, formulada en compliment d’allò que preveu
l’art. 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, d’aplicació supletòria
a les hisendes locals, segons la seva disposició addicional 7ª.
Vistos els arts. 41, 148 i concordants del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
atribueixen a les Diputacions la competència per establir i exigir preus públics per la
prestació de serveis o la realització d’activitats de la seva competència.
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Vist l’informe emès per la interventora general, en relació a l’establiment del preu
públic de què s’ha fet esment.
Atès el que disposen l’article 44.2 del TRHL i, en el mateix sentit, l’article 6è apartat 2
de l’Ordenança reguladora dels preus públics dels centres gestors i organismes
autònoms de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple en la sessió del dia 28
d’octubre de 2010, segons els quals es podran establir preus públics que no cobreixin
el cost del servei prestat o de l’activitat realitzada quan hi hagi raons socials,
benèfiques, culturals o d’interès públic que ho aconsellin, prèvia consignació de les
dotacions pressupostàries oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si
n’hi ha.
Vist l’acord del Ple 115/2011, de data 26 de juliol de 2011, sobre delegació de
competències del Ple, segons el qual correspon a la Junta de Govern l’establiment o la
modificació de preus públics quan l’import a percebre per la prestació individualitzada
de cada servei o la realització de cada activitat sigui superior a 601,01 €.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar de conformitat amb allò que disposa l’article 148, en relació amb
l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l’establiment del preu públic relatiu
als lloguers dels espais de l’estand al Saló EIBTM’11 (EXHIBITION FOR THE
INCENTIVE BUSSINES TRAVEL AND MEETINGS INDUSTRY) de l’Oficina de
Promoció Turística que tindrà lloc al recinte de Fira de Barcelona Montjuïc-2 a
l’Hospitalet de Llobregat els dies 29 de novembre a l’1 de desembre de 2011.
Segon.- Fixar en la quantitat de dos mil set-cents cinquanta (2.750) € més l’IVA
corresponent a cada participant, l’import a satisfer pel lloguer dels espais de l’estand
del Saló esmentat. Aquesta quota es distribuirà en dos terminis. El primer import del
20% (550 € més IVA), que es facturarà l’1 d’octubre d’enguany i, el segon pel 80%
restant (2.200 € més IVA), que és facturarà desprès de la realització de la Fira.
Els territoris associats també tindran representació en l’estand institucional però
restaran exempts del pagament de la quota.
L’espai a l’estand serà en una zona amb co-expositors, que es distribuirà entre
aproximadament 7 associats, els quals disposaran d’un espai propi moblat d’1’60 m X
2 m, de l’ús del magatzem i dels serveis de logística i coordinació general.
Tercer.- El preu públic de què s’ha fet esment a l’apartat anterior, serà d’aplicació des
del moment de la seva aprovació.
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Quart.- Publicar aquests acords per a general coneixement.
Servei de Programació
26.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-un mil cent
quaranta-nou euros amb vint-i-set cèntims (61.149,27) € a l’Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
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 l'Ametlla del Vallès presentà en data 3 d'agost de 2011 una sol·licitud
d'un préstec de 381.000 € per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 381.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 331.000 €
amb una subvenció d’import de 61.149,27 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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-un mil cent quaranta-nou euros amb
vint-i-set cèntims (61.149,27) € a l'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3
d'agost 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 l'Ametlla del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
27.- Dictamen que proposa subvenir en un import de noranta-cinc mil sis-cents
noranta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (95.695,84) € a l’Ajuntament de
Berga a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
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En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
L'Ajuntament de Berga presentà en data 12 d'agost de 2011 una sol·licitud d'un
préstec de 596.000 € 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 Berga.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 596.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 518.000 €
amb una subvenció d’import de 95.695,84 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 noranta-cinc mil sis-cents noranta-cinc euros amb
vuitanta-quatre cèntims (95.695,84) € a l'Ajuntament de Berga d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 12
d'agost 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
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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 Berga, 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.
28.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent setanta mil tres-cents
trenta-quatre euros amb noranta cèntims (170.334,90)€ a l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
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
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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 Cerdanyola del Vallès presentà en data 30 d'agost de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 922.020 € 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 Cerdanyola del Vallès.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 922.020 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 922.020 €
amb una subvenció d’import de 170.334,90 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 cent setanta mil tres-cents trenta-quatre euros amb
noranta cèntims (170.334,90) € a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès d'acord amb
la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
30 d'agost 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 Cerdanyola del Vallès, d'acord amb
la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
29.- Dictamen que proposa subvenir en un import de setanta-tres mil vuit-cents
noranta-sis euros amb quaranta cèntims (73.896,40) € a l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
49/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 Santa Margarida de Montbui presentà en data 31 d'agost de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 460.000 € 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 Santa Margarida de Montbui.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 460.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 400.000 €
amb una subvenció d’import de 73.896,40 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 setanta-tres mil vuit-cents noranta-sis euros amb
quaranta cèntims (73.896,40) € a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 31 d'agost 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
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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 Santa Margarida de Montbui, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
30.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-nou mil
noranta-tres euros amb tretze cèntims (69.093,13) € a l’Ajuntament de Llinars del
Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
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
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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 Llinars del Vallès presentà en data 6 de setembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 381.000 € 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 Llinars del Vallès.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 381.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 374.000 €
amb una subvenció d’import de 69.093,13 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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-nou mil noranta-tres euros amb tretze
cèntims (69.093,13) € a l'Ajuntament de Llinars del Vallès d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 6 de
setembre 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 Llinars del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
31.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-quatre mil
quatre-cents setanta-quatre euros amb seixanta-un cèntims (64.474,61) € a
l’Ajuntament de Cervelló a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
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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 Cervelló presentà en data 7 de setembre de 2011 una sol·licitud d'un
préstec de 383.716 € 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 Cervelló.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 383.716 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 349.000 €
amb una subvenció d’import de 64.474,61 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 quatre-cents setanta-quatre
euros amb seixanta-un cèntims (64.474,61) € a l'Ajuntament de Cervelló d'acord amb
la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
7 de setembre 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

53/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 Cervelló, 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.
32.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-vuit mil dos-cents
seixanta-cinc euros amb trenta-set cèntims (28.265,37) € a l’Ajuntament de
Calldetenes a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa
per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
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
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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 Calldetenes presentà en data 8 de setembre de 2011 una sol·licitud
d'un préstec de 176.000 € 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 Calldetenes.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 176.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 153.000 €
amb una subvenció d’import de 28.265,37 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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 vint-i-vuit mil dos-cents seixanta-cinc euros amb
trenta-set cèntims (28.265,37) € a l'Ajuntament de Calldetenes d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 8 de
setembre 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 Calldetenes, 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.
33.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-un mil set-cents
tres euros amb quaranta-nou cèntims (61.703,49) € a l’Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
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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 Sant Fruitós de Bages presentà en data 8 de setembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 334.000 € 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 Sant Fruitós de Bages.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 334.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 334.000 €
amb una subvenció d’import de 61.703,49 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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-un mil set-cents tres euros amb
quaranta-nou cèntims (61.703,49) € a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 8 de setembre de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà la Caixa
d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), dins del Conveni
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Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa d'Estalvis
de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 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 26 AL 33
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126,
assistit pel secretari Sr.............................
L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. .....................................,
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., .............., assistit pel secretari de
la Corporació, Sr...............
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per obligar-se
MANIFESTEN
I.

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

II.

Que l’Ajuntament de ................ , mitjançant (acord / resolució) de (Junta de Govern /
Ple / Alcalde) de data ................. va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit
Local de la Diputació de Barcelona.

III.

A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d’interès del préstec esmentat,
ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden les
següents:

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

Barcelona, ........................

34.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització can
Maspons” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Caldes
de Montbui.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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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 Caldes de Montbui,
presentada en data 08/08/2011 per finançar la inversió “Urbanització can Maspons” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Caldes de Montbui
Urbanització can Maspons
150.000 €
0%
10
83/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
35.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-cinc
mil (25.000) € per a finançar l’actuació local “Sala polivalent” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cercs.- La Junta, de conformitat amb la
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proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cercs, presentada en data
27/06/2011 per finançar la inversió “Sala polivalent” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cercs
Sala polivalent
25.000 €
0%
10
71/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc 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.
36.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta
mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Marge dret torrent Peguera” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cercs.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cercs, presentada en data
27/06/2011 per finançar la inversió “Marge dret torrent Peguera” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cercs
Marge dret torrent Peguera
40.000 €
0%
10
70/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
37.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil
(30.000) € per a finançar l’actuació local “Consultori mèdic” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cercs.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cercs, presentada en data
27/06/2011 per finançar la inversió “Consultori mèdic” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cercs
Consultori mèdic
30.000 €
0%
10
69/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta 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.
38.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte edifici teatre” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Llinars del Vallès,
presentada en data 03/06/2011 per finançar la inversió “Projecte edifici teatre” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Llinars del Vallès
Projecte edifici teatre
150.000 €
0%
10
65/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
39.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Auditori i enllumenat” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Montmeló.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montmeló, presentada en
data 28/06/2011 per finançar la inversió “Auditori i enllumenat” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
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Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montmeló
Auditori i enllumenat
150.000 €
0%
10
72/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
40.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Rehab. can Turiols i
repetidor TV” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament
d'Olivella.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Olivella, presentada en data
08/08/2011 per finançar la inversió “Rehab. can Turiols i repetidor TV” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olivella
Rehab. can Turiols i repetidor TV
150.000 €
0%
10
84/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
41.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta
mil (80.000) € per a finançar l’actuació local “Pla vianants” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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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 Palau-solità i Plegamans,
presentada en data 14/07/2011 per finançar la inversió “Pla vianants” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Pla vianants
80.000 €
0%
10
78/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta 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.
42.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quinze mil
(15.000) € per a finançar l’actuació local “Edifici policia” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
presentada en data 14/07/2011 per finançar la inversió “Edifici policia” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Edifici policia
15.000 €
0%
10
77/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quinze mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
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43.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil
(20.000) € per a finançar l’actuació local “Tanca pista esportiva” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,
presentada en data 14/07/2011 per finançar la inversió “Tanca pista esportiva” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Tanca pista esportiva
20.000 €
0%
10
79/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint 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.
44.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Compra finques 1097 i
875” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
presentada en data 09/09/2011 per finançar la inversió “Compra finques 1097 i 875” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Compra finques 1097 i 875
150.000 €
0%
10
85/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
45.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-dos
mil cinc-cents vuitanta-dos euros amb un cèntim (22.582,01) € per a finançar
l’actuació local “Rehabilitació la Fàbrica” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles,
presentada en data 23/09/2010 per finançar la inversió “Rehabilitació la Fàbrica” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
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com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles
Rehabilitació la Fàbrica
22.582,01 €
0%
10
153/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-dos mil cinc-cents vuitanta-dos euros
amb un cèntim amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
46.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Indemnització
urbanística PROSU” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, presentada
en data 13/07/2011 per finançar la inversió “Indemnització urbanística PROSU” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Pol de Mar
Indemnització urbanística PROSU
150.000 €
0%
10
76/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
47.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000)€ per a finançar l’actuació local “Urb. plaça Costa
Daurada” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos, presentada en data 17/12/2010 per finançar la inversió “Urb. plaça Costa
Daurada” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Urb. plaça Costa Daurada
150.000 €
0%
10
212/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
48.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-tres
mil dos-cents (23.200) € per a finançar l’actuació local “Rehabilitació edifici
municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sora.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sora, presentada en data
14/07/2011 per finançar la inversió “Rehabilitació edifici municipal” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sora
Rehabilitació edifici municipal
23.200 €
0%
10
80/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-tres mil dos-cents euros amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
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49.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent deu
mil cent setze (110.116) € per a finançar l’actuació local “Centre gent gran 2011”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Torrelavit.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Torrelavit, presentada en
data 30/03/2011 per finançar la inversió “Centre gent gran 2011” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelavit
Centre gent gran 2011
110.116 €
0%
10
33/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent deu mil cent setze 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.
50.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-nou
mil vuit-cents vuitanta-quatre (39.884) € per a finançar l’actuació local
“Retroexcavadora brigada” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament de Torrelavit.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Torrelavit, presentada en
data 11/07/2011 per finançar la inversió “Retroexcavadora brigada” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torrelavit
Retroexcavadora brigada
39.884 €
0%
5
73/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-nou mil vuit-cents vuitanta-quatre
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
51.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta
mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. plaça Ses Masquefa” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Asfaltat
carrers”, a l’Ajuntament de Masquefa.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/9/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Masquefa, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Asfaltat carrers
50.000 €
0%
10
141/2010

En data 19/10/10 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 28/7/11, per destinar-ho a “Urb. plaça Ses
Masquefa”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ”Asfaltat carrers”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Masquefa
Urb. plaça Ses Masquefa
50.000 €
0%
10
82/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 19/10/10 si transcorregut el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap
objecció per part de l’Ajuntament
52.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat carrers” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-los a finançar
l’actuació “Urb. plaça Ses Masquefa”, a l’Ajuntament de Masquefa.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/9/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Masquefa, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Asfaltat carrers
50.000 €
0%
10
141/2010

En data 19/10/10 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 28/7/11, per destinar-ho a “Urb. plaça Ses
Masquefa”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
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Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 30/9/10 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Masquefa
Asfaltat carrers
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de cinquanta mil euros .
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
53.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
quinze mil tres-cents noranta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims
(115.394,25) € per a finançar l’actuació local “Fonaments mòduls escola
c/Hostalets” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per
a “Compra terrenys Palau dels Comtes”, a l’Ajuntament de Centelles.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 16/9/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Centelles, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Compra terrenys Palau dels Comtes
115.394,24 €
0%
10
115/2010

En data 22/7/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
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Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 22/7/11, per destinar-ho a “Fonaments mòduls
escola c/Hostalets”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ”Compra terrenys Palau dels
Comtes”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Centelles
Fonaments mòduls escola c/Hostalets
115.394,24 €
0%
10
81/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quinze mil tres-cents noranta-quatre
euros amb vint-i-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 22/7/11 si transcorregut el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció
per part de l’Ajuntament.
54.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent
quinze mil tres-cents noranta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims
(115.394,24) € per a finançar l’actuació local “Compra terrenys Palau dels
Comtes” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-los
a finançar l’actuació “Fonaments mòduls escola c/Hostalets”, a l’Ajuntament de
Centelles.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 16/9/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Centelles, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Compra terrenys Palau dels Comtes
115.394,24 €
0%
10
115/2010

En data 22/7/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 8/8/11, per destinar-ho a “Fonaments mòduls
escola c/Hostalets”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 16/9/10 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Centelles
Compra terrenys Palau dels Comtes
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de cent quinze mil tres-cents noranta-quatre euros
amb vint-i-quatre cèntims.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
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Organisme de Gestió Tributària
55.- Dictamen que proposa ratificar el decret de 22 de juny de2011, pel qual es va
aprovar imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per demora en
l’execució de les tasques encomanades relatives al contracte de serveis postals
de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El dia 22 de juny de 2011 el president en funcions de la Diputació de Barcelona va
dictar un decret pel qual s’acordava imposar una sanció de dotze mil trenta-nou euros
amb deu cèntims (12.039,10) €, a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF XXXXXXXXX,
per incompliment, durant el mes de gener de 2011, de les prescripcions establertes a
la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la
contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió
Tributària, a causa de la demora en l’execució de les tasques encomanades.
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de
novembre de 2010.
L’article 196.8) de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic estableix que les
penalitzacions s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a
proposta dels responsable del contracte.
El decret objecte de ratificació es va dictar d’acord amb el que disposa la el punt 1.1.1
de la Refosa 1/2010, publicada al BOPB número 149, del 23 de juny de 2010, la qual
establia que correspon a la Presidència de la Diputació l’exercici, per raons d’urgència,
de les competències del Ple i les de la Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan
competent als efectes de la ratificació en la següent sessió que celebri.
Vist que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de juliol de 2011, ha
delegat en la Junta de Govern la imposició de penalitats als contractistes quan la
quantia del contracte excedeix de sis milions d’euros i fins el límit del 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost, delegació continguda en punt I) 1. apartat d) de
l’esmentat acord plenari, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
4 d’agost de 2011.
En conseqüència, tenint en compte els motius exposats i la normativa aplicable,
aquesta Presidència de la Diputació de Barcelona i de llur Organisme de Gestió
Tributària eleva a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona l’adopció del
següent
ACORD
Ratificar la part expositiva i l’apartat primer de la part dispositiva del decret d’urgència
del President en funcions de la Diputació de Barcelona de 22 de juny de 2011, que
disposa el següent:
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“El dia 17 de maig de 2011, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la Qualitat
va emetre un informe en què es relacionen els conceptes del contracte relatiu als serveis
postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, adjudicat a
l’empresa Unipost, SA, en què s’han incomplert les prescripcions durant el mes de gener de
2011 i que, per tant, cal imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives
particulars i que es detallen tot seguit:
• Per la pèrdua de 747 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei) dels quals
s’adjunta relació 6.978,02 €.
• Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per remesa com
s’indica al Plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el del Certificat Plus de
fins a 20 g normalitzat, en concret el preu més baix que correspon al destí local
(1,4068)€:
1. Quan el percentatge de certificats gestionats dins del termini de distribució establert
sigui inferior al 95% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments
gestionats fora de termini. Aquesta situació s’ha produït a les remeses 7926 i 7960,
amb dates límit de distribució els dies 3 i 4 de febrer respectivament, que van assolir
un 93,22% i 93,84% de distribució dins d’aquest límit i, per tant, resulta una
penalització de 2.170,69 € i 1.682,53 €, respectivament.
2. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s’ha rebut en el termini establert
ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l’import dels enviaments
corresponents a les imatges no escanejades. Aquesta situació s’ha produït en les
remeses per les quals pertoca aplicar una penalització total de 1.207,86 € amb el
detall que s’indica :
Remesa
7926
7960
9552
9574
9647
9685
Total

% de digitalització en el
termini establert
93,88%
93,59%
87,61%
86,59%
81,32%
77,22%

Penalització
117,10
104,68
192,74
189,54
499,36
104,44
1.207,86

»El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que totes
dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de clàusules
administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats a l’efecte.
»L’últim paràgraf de la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquesta contractació estableix que les penalitats previstes es faran efectives en la
forma i els termes previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
de contractes del sector públic (LCSP), segons el qual les penalitats s’imposaran per acord
de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte, que serà
immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial s’hagin d’abonar al contractista o, si no es poguessin
deduir de les factures, sobre la garantia que s’hagués constituït.
»El dia 19 de maig de 2011 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de l’expedient
de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies naturals, a comptar
des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions que consideressin
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oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal, aquesta comunicació es va
lliurar el dia 23 de maig de 2011.
»En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva
conformitat a aquest expedient de penalització.
»Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va tramitar l’expedient
va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar definitivament a l’empresa
Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de novembre de 2010.
»L’article 196.8) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació,
adoptat a proposta del responsable del contracte.
»El punt 1.1.1 de la Refosa 1/2010, publicada al BOPB número 149, del 23 de juny de 2010,
estableix que correspon a la Presidència de la Diputació l’exercici, per raons d’urgència, de
les competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als
efectes de la ratificació en la següent sessió que celebri.
»El dia 21 de juny de 2011 la cap del Servei de Coordinació-Contractació va emetre un
informe en què justificava, per raons d’urgència a causa que per ara no hi ha prevista cap
reunió del Ple de la Diputació de Barcelona, la necessitat de tramitar l’acord d’imposició de
penalització a l’empresa Unipost, SA, proposada pel cap del Servei de d’Atenció Telemàtica
i Gestió de la Qualitat per incompliment de les prescripcions en els serveis postals durant el
mes de gener de 2011, mitjançant un decret de Presidència de la Diputació que,
posteriorment, haurà de ser ratificat pel Ple.
»Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la necessitat
d’imposar una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import acumulat de dotze mil
trenta-nou euros amb deu cèntims (12.039,10) € que es deduirà de la primera factura que
estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret, per l’incompliment de les
prescripcions del servei postal durant el mes de gener de 2011.
»En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
»Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF XXXXXXXXX, de
dotze mil trenta-nou euros amb deu cèntims (12.039,10) €, per aplicació del que estableix la
clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació en relació amb el punt tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data
13 de desembre de 2010, per incompliment de les prescripcions establertes en la
contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió
Tributària durant el mes de gener de 2011, d’acord amb el detall que s’exposa tot seguit:
• Per la pèrdua de 747 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei) dels quals
s’adjunta relació 6.978,02 €.
• Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus
1. pel retard en les remeses 7926 i 7960, unes penalitzacions de 2.170,69 € i 1.682,53€,
respectivament.
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2. pel retard en la rebuda d’imatges escanejades de diverses remeses una penalització
de 1.207,86 €, amb el detall que s’indica :
Remesa
7926
7960
9552
9574
9647
9685
Total

% de digitalització en el
termini establert
93,88%
93,59%
87,61%
86,59%
81,32%
77,22%

Penalització
117,10
104,68
192,74
189,54
499,36
104,44
1.207,86

Aquest import es deduirà de la primera factura que estigui al cobrament en el moment
d’aprovació d’aquest decret ”.

Segon.- Fer constar que la ratificació del decret transcrit es dur terme per la Junta de
Govern d’aquesta Diputació a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la
Diputació de Barcelona en sessió de 26 de juliol de 2011 (BOPB de 4 d’Agost).
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Comerç Urbà
56.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni marc entre la Diputació de
Barcelona i la Confederació de Comerç de Catalunya per a la promoció d’accions
de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el present Dictamen que és
del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona impulsa polítiques de dinamització i desenvolupament
econòmic en els municipis col·laborant, entre d’altres, en el foment de les vies que
possibilitin la promoció del sector comercial a les ciutats, en especial la seva inserció
en el teixit urbà dels municipis. En el decurs d’aquesta tasca, s’ha constatat que les
polítiques de comerç, tot i que són pròpies del govern de cada territori, es fan inviables
sense la implicació directe, participativa i conjunta de les associacions, confederacions
i altres organitzacions representatives dels comerços que hi conviuen; de tal manera
que una de les directrius fixades per l’àmbit del comerç és precisament la de fomentar i
reconèixer el treball conjunt que es pugui dur a terme amb aquestes organitzacions o
entitats.
En aquest sentit, la Junta de Govern, en la sessió de data 22 de novembre de 2007,
aprovà el dictamen que proposava aprovar el Conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Confederació de Comerç de Catalunya per a la promoció
d’accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat. El conveni
de referència se signà en data 30 de gener de 2008. Aquest Conveni marc ha estat
prorrogat anualment, mitjançant acords de la Junta de Govern.
Ara, exhaurida la vigència de la pròrroga actual, ambdues parts tenen intenció de
donar continuïtat al marc de col·laboració. Les condicions de la nova pròrroga del
conveni amb la Confederació de Comerç de Catalunya per desenvolupar accions de
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promoció del comerç urbà i de proximitat, són les que s’estableixen en la minuta de
conveni que s’adjunta, on s’hi destaca la concurrència dels interessos globals
d’ambdues entitats respecte la millora de la dinamització públicoprivada en
l’assoliment de la qualitat comercial i la cohesió territorial.
Aquest programa de col·laboració s’insereix en el marc de les competències atribuïdes
a les diputacions provincials als articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, relatives a l’assistència i cooperació jurídica,
econòmica i tècnica als municipis, tant en el foment del desenvolupament econòmic i
social com en la planificació per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot el
territori provincial.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de Seguiment i delegació de competències en favor de
Diputades/ts delegades/ts i Diputades/ts adjuntes/ts per matèries.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de la pròrroga del Conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Confederació de Comerç de Catalunya, que té per objecte
donar continuïtat a la promoció d’accions de millora en el desenvolupament del comerç
urbà i de proximitat, a través d’actuacions conjuntes que reverteixin en benefici de les
petites i mitjanes empreses comercials i de la cohesió territorial en l’àmbit de la
Diputació de Barcelona, el text literal de la qual és el següent:
“ANNEX AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CONFEDERACIÓ DE
COMERÇ DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA PROMOCIÓ
D’ACCIONS DE MILLORA EN EL DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ URBÀ I DE
PROXIMITAT
ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de
Barcelona

Confederació
de Comerç
de Catalunya



Il·lm. Sr. JORDI SUBIRANA I ORTELLS, Diputat delegat de Comerç i
Esports, actuant en nom i representació d’aquesta Corporació, fent ús de
les atribucions que li han estat conferides mitjançant Decret de la
Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de Resolució
7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de Seguiment i delegació de competències en
favor de Diputades/ts delegades/ts i Diputades/ts adjuntes/ts per
matèries.



Sr. FERRAN GONZALO I SÁNCHEZ, en qualitat de Secretari delegat de
la Corporació en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la Corporació de data 22 de març de 2010, publicat al
BOPB núm. 77, de 31 de març de 2010, de delegació de funcions de
Secretaria.



Sr. PERE LLORENS I LORENTE, President de la Confederació de
Comerç de Catalunya, amb poders atorgats per escriptura pública
notarial, atorgada davant el notari E. P. F., protocol XXXX, de data XX de
XX del XXXX.
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Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives
entitats i
MANIFESTEN
I.- La Diputació de Barcelona i la Confederació de Comerç de Catalunya varen signar, el 30
de gener de 2007, el Conveni marc de col·laboració amb la voluntat de promoure accions
de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat, a través d’actuacions
conjuntes que reverteixin en benefici de les petites i mitjanes empreses comercials i de la
cohesió territorial en l’àmbit de la Diputació de Barcelona. Esgotada la seva vigència, les
parts varen signar una primera pròrroga al Conveni en data 15 de setembre de 2008, així
com una segona pròrroga en data 13 d’octubre de 2009.
II.- Amb la voluntat de prosseguir amb el marc de col·laboració establert entre ambdues
entitats, aquest Conveni marc va ser prorrogat de nou, essent la seva signatura de data
23 de setembre de 2010. Exhaurida la vigència d’aquesta tercera pròrroga, ambdues
parts han manifestat la seva voluntat de donar continuïtat al marc de col·laboració iniciat
l’any 2007 a través d’una quarta pròrroga.
III.- Que ambdues parts, en la representació que els acredita, subscriuen la següent
CLÀUSULA
ÚNICA
Prorrogar, pel termini de l’1 de juliol de 2011 al 31 de desembre de 2011, el Conveni marc de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Confederació de Comerç de Catalunya,
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 22 de
novembre de 2007, en les mateixes condicions previstes en aquell moment, tret de les que
han caducat pel transcurs del calendari.”

Segon.- Per a l’execució de les accions esmentades a l’apartat anterior
s’instrumentarà i s’habilitarà, en el seu cas, la resolució per part de l’òrgan competent
de la Diputació de Barcelona i la despesa necessària que concreti les mesures
específiques a portar a terme en cada cas, en funció de la disponibilitat pressupostària
d’aquesta Corporació.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Serveis de Cultura
57.- Decret de la Presidència de data 10 d'agost de 2011, que resol estimar el
recurs de reposició interposat per l’entitat Armats de Mataró, contra l’Acord de la
Junta de Govern de 28 d’abril de 2011, i deixar sense efecte l’apartat de l’Acord
que exclou l’esmentada entitat per haver estat presentada la seva sol·licitud fora
de termini.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
En data 14 de juliol de 2011 ha tingut entrada en el Registre General de la Corporació
un escrit pel qual l’entitat Armats de Mataró formula recurs de reposició contra la
Resolució de la Junta de Govern de data 28 d’abril de 2011, en virtut de la qual es
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desestimava la seva sol·licitud presentada en la convocatòria de subvencions per a
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2011.
La petició de l’entitat Armats de Mataró va ser exclosa per haver estat presentada fora
de termini.
D’acord amb l’apartat 6 de les Bases reguladores i la convocatòria per a la concessió
de subvencions en règim de concurrència competitiva per a activitats destinades a
promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2011, relativa al “termini, forma i
lloc de presentació de les sol·licituds”, es podran presentar sol·licituds dins el “termini
de presentació de les sol·licituds, que començarà l’endemà de la data de publicació de
les presents Bases en el Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 28 de febrer,
inclòs”. Segons el certificat de Correus, la carta certificada amb la presentació de la
sol·licitud d’Armats de Mataró es va efectuar el 28 de febrer de 2011, dins el termini
establert a tal efecte.
A més, tal i com assenyala l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, “las
solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones públicas podrán presentarse: (...) C. En las oficinas de Correos, en la
forma que reglamentariamente se establezca”. L’article 31 del RD 1829/1999 pel qual
es regula la prestació dels serveis postals, destaca que “los envíos aceptados por el
operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, requiriendo
las formalidades previstas en este artículo, se considerarán debidamente presentados,
a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992”.
Per tant, les al·legacions han de tenir favorable acollida, cosa que comporta l’estimació
del recurs de reposició, sense que allò prejutgi si l’entitat té dret o no a l’atorgament
definitiu de la subvenció, ja que un cop estimat el recurs, per no estar justificada
aquella causa d’exclusió, procedeix ara entrar a valorar si l’entitat sol·licitant reuneix la
resta de requisits per a ser beneficiària de l’ajut i acordar el que correspongui.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
Vist, que la resolució del present recurs s’hauria d’elevar a la Junta de Govern de la
Diputació per a la seva adopció però, atès que no té previst reunir-se fins a finals del
mes de setembre, per raons d’urgència i en ús de les facultats que em confereixen els
articles 34 i concordant de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de
règim local, article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, així com, l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per l’entitat Armats de Mataró, contra
l’Acord de la Junta de Govern de 28 d’abril de 2011 i deixar sense efecte l’apartat de
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l’Acord que exclou l’esmentada entitat per haver estat presentada la seva sol·licitud
fora de termini.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern de la
Diputació, per a la seva ratificació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat Armats de Mataró.
58.- Decret de la Presidència de data 10 d'agost de 2011, que resol desestimar el
recurs de reposició presentat, el passat dia 21 de juliol de 2011, per l’entitat
Federació Andaluza de Comunidades, en base als fets i als fonaments jurídics
expressats en la part expositiva del present acord.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor
literal següent:
El dia 21 de juliol de 2011 ha entrat en el Registre General de la Diputació, un escrit
mitjançant el qual el Sr. M. M. M., com a President de la Federación Andaluza de
Comunidades, formula recurs de reposició contra, segons manifesta, la resolució del
dia 7 de juliol de 2011, notificada el següent dia 18 de juliol, que denega a l’entitat que
representa la concessió d’una subvenció, que va sol·licitar per activitats destinades a
promoure la cultura popular i tradicional per l’any 2011.
Les raons en les què fonamenta el dit recurs són, en primer lloc, que la seva entitat
compleix els requisits de la convocatòria de subvencions “02833/11 per activitats
destinades a promoure la cultura popular i tradicional per l’any 2011”, en ajustar-se la
sol·licitud presentada, en termini, a les bases que la regien; i en segon terme, que la
comunicació que reberen denegatòria de la subvenció sol·licitada els ha generat
indefensió.
Més concretament, respecte a la presentació en termini de la seva sol·licitud,
assenyala que la seva entitat es va assabentar, el mes de febrer, que les bases de la
convocatòria d’atorgament de subvencions per activitats destinades a projectes de
dinamització cultural i artística per l’any 2011, estaven publicades al web de la
Diputació i que, com que les dites bases establien que el termini per presentar les
sol·licituds finalitzaria el dia 30 d’abril de 2011, la seva sol·licitud ha estat presentada
en temps i forma, atès que la van presentar davant del registre de la Diputació el dia
20 d’abril de 2011.
Doncs bé, al respecte s’ha d’assenyalar, ja des d’ara, que la Diputació ha de
desestimar l’al·legació feta pel President de l’entitat recurrent, atès que en el seu escrit
no plasma tots els extrems que, veritablement, determinen el que la Corporació no
hagi pogut atorgar la subvenció sol·licitada, doncs la realitat fàctica respecte de les
convocatòries de subvencions en l’àmbit de l’Àrea de Cultura de la Diputació per l’any
2011, és la següent:
L’Àrea de Cultura de la Diputació gestiona dues convocatòries de subvencions, en
concret, una adreçada al programa d’activitats destinades a promoure la cultura
popular i tradicional i, l’altra, adreçada al programa d’activitats destinades a projectes
de dinamització cultural i artística.
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Les bases específiques d’ambdues convocatòries de subvencions van ser aprovades
per sengles Acords de la Junta de Govern el dia 23 de desembre de 2010 i penjades al
web corporatiu, juntament amb un model normalitzat d’instància per a cada
convocatòria.
Concretament, per acord de data 23 de desembre de 2010, la Junta de Govern
d’aquesta Corporació va aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats destinades a
promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2011, en l’àmbit de l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Barcelona (Codi de la Convocatòria 2813/11), publicant-se
en el Butlletí Oficial de la Província el dia 11 de gener de 2011.
I, en segon terme, també per acord de data 23 de desembre de 2010, la Junta de
Govern d’aquesta Corporació va aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats destinades a
projectes de dinamització cultural i artística per a l’any 2011, en l’àmbit de l’Àrea de
Cultura de la Diputació de Barcelona (Codi de la Convocatòria 2833/11), que van ser
publicades en el Butlletí Oficial de la Província el dia 21 de gener de 2011. Aquesta
convocatòria excloïa expressament, del seu àmbit d’aplicació, les activitats per
promoure la cultura popular i tradicional per tenir aquestes una convocatòria pròpia.
El termini que s’atorgava per a la presentació de sol·licituds a la primera convocatòria,
és a dir, a la 2813/11, començà l’endemà de la publicació de les Bases al BOP, o sigui,
el dia 12 de gener de 2011 i finalitzà, tal com s’expressava la base sisena, el dia 28 de
febrer de 2011. Per la seva banda, el termini de presentació de sol·licituds en la
segona convocatòria, és a dir a la 2833/11, començà des de la data de la publicació de
les Bases al BOP, o sigui, el dia 21 de gener de 2011 i finalitza, tal com expressava la
base setena, el dia 30 d’abril de 2011.
Per ambdues convocatòries la Diputació va penjar en el seu web corporatiu un model
normalitzat d’instància on s’indicava el codi de la convocatòria i el concepte del
programa subvencionable.
Sorprenentment, tot i que la entitat recurrent manifesta en el seu recurs de reposició,
que coneixia la publicació d’una de les bases ja des del mes de febrer, no presenta
cap d’aquests dos models normalitzats sinó que, la sol·licitud que finalment presenta el
dia 20 d’abril, té el codi d’una de les convocatòries, en concret, el de la segona
convocatòria 2833/11, amb el títol de la primera convocatòria, a saber, la destinada
activitats a promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2011. És a dir,
presenta una sol·licitud que no s’adiu a cap dels models que la Diputació proporciona.
Al marge d’aquesta estranya disfunció, en la sol·licitud que presentà la recurrent (que
no és ara el moment de valorar però que per si sola contravé el que disposen les
bases d’ambdues convocatòries, en concret, la base 5.6 i 5.7 de la convocatòria
2813/11 i la base 7 d. i 7. e de la convocatòria de la 2833/11), és un fet que la
convocatòria 2833/11 disposà que el seu àmbit no era el de les activitats que
promoguessin la cultura popular i tradicional, doncs el programa que subvenciona
aquestes activitats, ja tenia una convocatòria específica.
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També és un fet, que la presentació de sol·licituds per a la convocatòria de
subvencions dirigida a les activitats que promoguessin la cultura popular i tradicional,
codi 2813, finalitzava el dia 28 de febrer.
Per tant, i en raó d’aquests fets, la irregular sol·licitud que va presentar l’entitat
recurrent el dia 20 d’abril de 2011, perquè se li atorgués una subvenció destinada a la
promoció de la cultura popular i tradicional per l’any 2011 va ser presentada fora de
termini.
No obstant això, l’Acord de la Junta de Govern de 28 d’abril de 2011, que recollia
l’aprovació del dictamen que resolia la primera de les convocatòries de subvencions, la
2813/11 dirigida a les activitats que promoguin la cultura popular i tradicional, no va
contemplar aquesta circumstància atès que, tot i que la seva data és posterior a la
presentació de la incorrecta sol·licitud dels recurrents, és una evidència que l’aprovació
de qualsevol acord, està precedida d’una sèrie d’actuacions administratives
necessàries i imprescindibles per complir amb la normativa que regula la presa de
decisions i el funcionament dels òrgans col·legiats, en aquest cas, la Junta de Govern
de la Diputació.
Efectivament, i pel que fa a l’adopció d’aquest acord, es van seguir escrupolosament
els tràmits que disposaven les bases de la convocatòria 2813/11, i així el dia 30 de
març de 2011, la comissió instructora creada a l’efecte de valorar les sol·licituds
presentades a la dita convocatòria, base 12, es va reunir i va formular la proposta de
concessió o denegació de les subvencions.
Aquesta proposta va ser assumida pel dictamen formulat pel President Delegat de
l’Àrea de Cultura que, alhora, reflectia la proposta efectuada pel Coordinador de l’Àrea
el dia 7 d’abril de 2011.
Per tant, i partint d’aquesta darrera data de 7 d’abril de 2011, és de veure que quan es
va presentar la irregular i extemporània sol·licitud de l’entitat recurrent a la
convocatòria pel programa d’activitats destinades a promoure la cultura popular i
tradicional per a l’any 2011, en concret el dia 20 d’abril, ja s’havien dut a terme la
majoria de les actuacions administratives imprescindibles per adoptar l’acord que
resolia la mateixa, cosa que impedia que el cos del dit acord, tingués en compte un
pronunciament favorable o desfavorable sobre la sol·licitud de la l’entitat reclamant.
S’ha de tenir present al respecte que, per celebrar una sessió d’un òrgan col·legiat ha
de transcórrer un mínim de temps entre la seva convocatòria i la celebració de la
sessió i, també que, tota la documentació referida als assumptes que estan inclosos a
l’ordre del dia dels assumptes a debatre, ha d’estar a disposició dels membres que han
de prendre una decisió al respecte, uns dies abans de la celebració de la sessió.
En definitiva, la sol·licitud presentada pels recurrents el dia 20 d’abril de 2011,
mitjançant la qual sol·licitava una subvenció per promoure la cultura popular i
tradicional, s’ha d’entendre desestimada, d’entre altres motius, per haver-se presentat
fora de termini i quan ja estava resolta la convocatòria corresponent al programa
destinat a aquest tipus d’activitats.
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No obstant això, els serveis tècnics de la Corporació, tot i rebre’s la sol·licitud fora del
termini que s’havia establert per a la convocatòria 2813/11, però encara dins del
termini prefixat per la convocatòria 2833/11, van analitzar el projecte que presentava i
van corroborar que totes les activitats que realitzarien es troben dins de l’àmbit de la
cultura popular i tradicional, cosa que, d’entre altres motius, fa inviable que se li atorgui
una subvenció amb càrrec al dit programa.
En definitiva, l’entitat recurrent en reposició no va presentar en temps i forma la
sol·licitud que li hagués permès participar en la convocatòria 2813/11, ni tampoc,
compleix els requisits de fons i de forma que li hagués permès participar en la
convocatòria 2833/11.
Per últim, i en relació a la pretesa indefensió al·legada per l’entitat Federació Andaluza
de Comunidades, val a dir, que ja s’han explicat les circumstàncies respecte de les
dates en què es va adoptar l’acord de la Junta de Govern del dia 28 d’abril de 2011,
que resolgué la convocatòria 2813/11, i en el què no es recollia pronunciament algú
sobre la sol·licitud presentada el dia 20 d’abril.
Tanmateix, aquesta circumstància, fins i tot en el pitjor dels supòsits, mai generaria
indefensió a l’entitat recorrent, atès que és coneguda la doctrina del Tribunal
Constitucional conforme a la qual, no es podrà declarar extemporani un recurs
interposat contra un acte presumpte, malgrat hagin transcorregut més de sis mesos
des del dia en que el mateix s’hagi produït (STC 188/2003 de 27 d’octubre i 220/2003
de 15 de desembre). És a dir, els recurrents tenien accés als oportuns recursos, tant
administratius com jurisdiccionals, contra la denegació per silenci de la seva petició.
Al respecte tingui’s en compte que, tant la convocatòria 2813/11, base 12, com la
convocatòria 2833/11, base 15, disposen que la manca de resolució dins del termini
indicat, tindria efectes desestimatoris i que en base a la doctrina del Tribunal
Constitucional anteriorment assenyalada, els actes presumptes no tenen data de
caducitat.
En altre ordre de coses, és un fet notori i conegut que, en les dates immediatament
posteriors a l’adopció de l’acord del dia 28 d’abril que resolia la convocatòria
controvertida, es va produir la constitució dels nous Ajuntaments i de la Diputació,
sorgits de les darreres eleccions municipals celebrades el mes de maig, la qual cosa
va dificultar que s’adoptés un acord específic desestimatori de la sol·licitud presentada
per l’entitat recurrent, atès que durant aquest termini, els serveis tècnics de la
Diputació estaven avaluant si la sol·licitud presentada tenia algun projecte que pogués
encabir-se a la convocatòria de subvencions que encara no s’havia resolt. Tanmateix,
tampoc la sol·licitud dels recurrents s’ajustava a la dita convocatòria ja que tots els
projectes que presentava estaven dins de l’àmbit de la convocatòria ja finalitzada.
Ara bé, atès que l’entitat era prou coneguda pels serveis tècnics de la Corporació, ja
que s’havia presentat a convocatòries en anys anteriors i havia estat subvencionada,
hom va considerar oportú, posar en coneixement de l’entitat que, aquest any la seva
sol·licitud estava fora de termini i que no es procediria a la seva tramitació, la qual
cosa, si més no, no solament no li ha generat cap indefensió, sinó que li ha permès
interposar el present recurs de reposició.
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Així, d’acord amb el que s’ha assenyalat tampoc pot estimar-se la pretesa indefensió
al·legada per l’entitat Federació Andaluza de Comunidades i ha de desestimar-se
també l’al·legació que fa sobre aquest motiu en el seu recurs de reposició.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
Vist, que la resolució del present recurs s’hauria d’elevar a la Junta de Govern de la
Diputació per a la seva adopció però, atès que no té previst reunir-se fins a finals del
mes de setembre, per raons d’urgència i en ús de les facultats que em confereixen els
articles 34 i concordant de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de
règim local, article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, així com, l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat, el passat dia 21 de juliol de
2011, per l’entitat Federació Andaluza de Comunidades, en base als fets i als
fonaments jurídics expressats en la part expositiva del present acord.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la propera Junta de Govern de la
Diputació, per a la seva ratificació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Federació Andaluza de Comunidades.
Gerència de Serveis de Biblioteques
59.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de
Castellbisbal, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de
suport que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Josep Mateu i Miró”
d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent conveni.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública
com a servei municipal.
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L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Castellbisbal, 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, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència delegada de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva a la Junta
de Govern, l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Castellbisbal en l’àmbit de l’assistència
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la
“Biblioteca Josep Mateu i Miró” d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni
que a continuació es transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL EN RELACIÓ A LA “BIBLIOTECA JOSEP
MATEU I MIRÓ” D’AQUEST MUNICIPI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per ..............................., assistit/da per la
secretària delegada Sra. Denia Lázaro Ardila, en virtut de les facultats conferides pel decret
de la Presidència de la Corporació de data 14/07/2010, publicat al BOP núm. de registre
022010023051 de data 2/08//2010.
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL, representat per l’alcaldessa presidenta, Il·lma. Sra.
Conxi Llurba i Escobar, assistida per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. M. Josep
Fernández Ruiz.
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.
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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.
Pel Ple de la Diputació de data 21 de juliol de 1976 es va acordar crear una Biblioteca al
municipi de Castellbisbal, que va ser inaugurada al gener de 1977, la qual forma part de la
Xarxa de Biblioteques Municipals, es denominà “Mossèn Jacint Verdaguer”, ubicada al
carrer Sant Joan núm. 2.
L’Ajuntament de Castellbisbal, amb la voluntat de traslladar a un nou espai aquesta
Biblioteca, fet que comportarà la seva ampliació i la millora dels serveis que actualment
ofereix, disposa d’un altre equipament.
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.
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió
de dia 20/05/2011 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.
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 Castellbisbal, 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 a l’Avinguda Pau Casals núm. 16 de Castellbisbal, amb una
2
superfície útil de 1363 m , que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les
seves dimensions i serveis bàsics, es denominarà “Biblioteca Josep Mateu i Miró”.
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 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 i de publicacions
periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, segons els estàndards vigents.
Aquesta aportació representa el 50% del fons de manteniment.
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, com a mínim, el personal sense titulació bibliotecària 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 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
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en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que
s’especifica en l’annex. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de
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 de Castellbisbal 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
Biblioteca Josep Mateu i Miró
INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ
Fons documental
Equipament informàtic
TOTAL

123.600 €
123.600 € (*)

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

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

INVERSIÓ EN FUNCIONAMENT
Ajuntament
16.230 €
1.000 €
6.000 €
--------

Diputació
16.230 €
5.410 €
-------13.225 €

RECURSOS HUMANS
1
1
4
1

Bibliotecari director
Bibliotecaris
Tècnics auxiliars
Ajudant de servei

CASTELLBISBAL”

99/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

60.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització
d’un conveni específic de col·laboració en relació a l’actuació “Equipament nova
Biblioteca” i “Mobiliari, equipament i altres per a la biblioteca municipal”, a
signar amb l’Ajuntament de Bigues i Riells, per import de tres-cents divuit mil
vuitanta-dos euros amb trenta-quatre cèntims (318.082,34) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de data 31 de desembre de
2007 es va aprovar en el marc del Protocol general Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2004-2007, l’atorgament d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de Bigues i
Riells, per a la realització de l’actuació “Biblioteca centre cívic i cultural de Bigues”, per
un import de 110.575,58 €.
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 Bigues i Riells s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament les
actuacions “Equipament nova biblioteca” i “Mobiliari, equipament i altres per a la
biblioteca municipal”, per import de 100.000 € i 218.082,34 €, respectivament.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures del Pla de concertació, aprovades per decret de la presidència de data
21/04/2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar administrativament el
preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist el Decret número 7362/11, de 20/7/2011, epígraf 5.I.3.b.3), que atribueix a la
Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78012, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
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“ CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Bigues i Riells
NIF:
XXXXXXXXX
“Equipament nova biblioteca” i “Mobiliari, equipament i
Actuació:
altres per a la biblioteca municipal”
Periodificació
de
2011
€
318.082,34
l’aportació
de
la
Total
€
318.082,34
Diputació
Codi XBMQ:
11/X/78012
Tipus de suport:
Suport econòmic
Centre Gestor
Gerència de Serveis de Biblioteques
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb el Decret número 7392/11, de
26/7/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions
Informatives i de Seguiment i delegació de competències en favor de Diputats/des delegats
per matèries i Diputats/des adjunts/es; assistit per la secretària delegada, Sra. Dènia Lázaro
Ardila, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de
data 22/3/2010, publicat al BOPB núm. 77 (31/3/2010).
AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. Joan
Vila Massagué, assistit pel secretari de l’ens, Sr. Ferran Gutiérrez Marín.
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 Bigues i Riells i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament les
necessitats “Equipament nova biblioteca” i “Mobiliari, equipament i altres per a la
biblioteca municipal”.

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.
1.1.

Objecte del conveni
L’Ajuntament de Bigues i Riells i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.
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1.2.

El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
Equipament nova biblioteca i Mobiliari, equipament i
altres per a la biblioteca municipal

Actuació a realitzar
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Infraestructures i equipaments
Lectura pública i accés al coneixement
Política cultural

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

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


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



Aportació de la Diputació
318.082,34 €

Periodificació
2011

318.082,34 €

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

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

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

4.2.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de
l’ens local fa constar el següent:
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura.
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
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- 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.
5.1.

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

6.
6.1

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

6.2

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

7.
7.1

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

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

Segon.- Aprovar una despesa de tres-cents divuit mil vuitanta-dos euros amb
trenta-quatre cèntims (318.082,34) €, amb càrrec a l’aplicació G/71200/332A0/76260
del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
61.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització
d’un conveni específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca
Municipal”, a signar amb l’Ajuntament de Dosrius, per import de dos-cents dos
mil cinc-cents (202.500) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, 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 Dosrius s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament l’actuació
“Biblioteca municipal”, per import de 202.500€.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures del Pla de concertació, aprovades per decret de la presidència de data
21/04/2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar administrativament el
preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist el Decret número 7362/11, de 20/7/2011, epígraf 5.I.3.b.3), que atribueix a la
Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78078, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
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“ CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Dosrius
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
“Biblioteca Municipal”
Periodificació de 2011
€
202.500
l’aportació de la
Total
€
202.500
Diputació
Codi XBMQ:
11/X/78078
Tipus de suport:
Suport econòmic
Centre Gestor
Gerència de Serveis de Biblioteques
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb el Decret número 7392/11, de
26/7/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions
Informatives i de Seguiment i delegació de competències en favor de Diputats/des delegats
per matèries i Diputats/des adjunts/es; assistit per la secretària delegada, Sra. Dènia Lázaro
Ardila, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de
data 22/3/2010, publicat al BOPB núm. 77 (31/3/2010).
AJUNTAMENT DE DOSRIUS, representat per l’Alcalde President, Il·lm. Sr. Josep Jo i
Munné, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Miriam Tenas Camps.
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 Dosrius i la Diputació de Barcelona
s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat “Biblioteca
Municipal”.

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.

L’article 2.3 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.
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Dosrius 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Biblioteca Municipal
Infraestructures i equipaments
Lectura pública i accés al coneixement
Política cultural

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

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


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



Aportació de la Diputació
202.500 €

Periodificació
2011

202.500 €

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

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

Justificació de les despeses
Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de
desembre de 2013.
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4.2.

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

6.
6.1

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

6.2

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

7.
7.1

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

7.2.

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

8.
8.1.

Documentació tècnica
L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la
Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
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8.2.

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

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

Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents dos mil cinc-cents (202.500) €, amb càrrec
a l’aplicació G/71200/332A0/76260 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Oficina de Difusió Artística
62.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/77883 de
col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, relatiu a l’actuació “Teatre
Auditori de Can Rius”, amb un suport econòmic de cent cinquanta-dos mil
vuit-cents (152.800) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, 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 Caldes de Montbui s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat del “Teatre Auditori de Can Rius”.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
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Vist el Decret número 7362/11, de 20 de juliol de 2011, epígraf 5.I.3.b.3) que atribueix
a la Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/77883, 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 Caldes de Montbui
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Teatre Auditori de Can Rius
2008
€
<import>
2009
€
<import>
Periodificació
2010
€
<import>
de l’aportació
2011
€
152.800
€
de la Diputació
2012
€
<import>
Total
€
152.800 €
Codi XBMQ:
11/X/77883
Tipus de suport: Econòmic
Centre Gestor
Oficina de Difusió Artística
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras,
president de la corporació, facultat d’acord amb el Decret número 7392/11, de 26 de juliol de
2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions Informatives i
de Seguiment i delegació de competències en favor de Diputades/ts delegats per matèries i
Diputades/ts adjunts/es; assistit per la secretària delegada en virtut de les facultats que li
han estat conferides.
AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, representat per l’Il·lm. Sr...............................,
alcalde de l’Ajuntament, facultat per ......................assistit pel secretari, Sr. Eduard Lluzar
López de Briñas.
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 Caldes de Montbui i la Diputació
de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat “Teatre Auditori de Can Rius”.

III.

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

IV.

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

1.
1.1.

Entitats que el subscriuen i objecte del conveni
L’Ajuntament de Caldes de Montbui 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
Àmbit de suport del Pla de
concertació
Línia d’actuació
Política local que es fomenta
1.3.

Teatre Auditori de Can Rius
Infraestructures i equipaments
Foment de la ciutadania i garantia de la qualitat de
vida.
Política cultural.

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

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


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

Econòmic
2011
152.800 €
152.800 €
G/71103/335A0/76260

112/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria



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

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

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

4.2.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses”, disponible a
www.diba.cat/web/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 superi 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.
5.1.

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

6.
6.1.

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

6.2.

Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per
baixa econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar
la destinació d’aquest sobrant.
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7.
7.1.

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada”, disponible a
www.diba.cat/web/concerta.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del
present conveni.

114/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. ”

Segon.- Aprovar una despesa d’un import total de cent cinquanta-dos mil vuit-cents
(152.800) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/71103/335A0/76260, en
concepte de suport al desenvolupament a l’actuació “Teatre Auditori de Can Rius”, que
durà a terme l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
63.- Dictamen que proposa procedir al canvi de destinació de la subvenció
atorgada per a explotacions agrícoles ramaderes, concedida al Sr. Joan Planas
Cortada, per import de dos mil dos-cents setanta-dos euros amb vuitanta-cinc
cèntims (2.272,85) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 12
de novembre de 2009, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
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subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles-Ramaderes, Empreses
de Serveis, Habitatges i Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals,
situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 27 de
maig de 2010 va aprovar l’atorgament de subvencions a les Explotacions Forestals,
Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i Habitatges i Rehabilitació del
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals
gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria, es va aprovar, entre d’altres, l’atorgament
d’una subvenció per a explotacions agrícoles ramaderes al Sr. Joan Planas Cortada
per un import de 2.272,85 € en concepte d’adequació de la captació d’aigua per a
explotació agrària.
Atès que el beneficiari en escrit de data 1 de juny de 2011 , ens comunica que per
diferents motius tècnics , sol·licita un canvi de d’actuació de la subvenció, destinant-la
a l’adquisició d’un tractor.
Atès l’informe tècnic favorable i d’acord amb l’article 10 de les Bases de les
Subvencions a particulars en l’àmbit dels parcs naturals de l’any 2010, que fixa els
criteris de valoració de les sol·licituds, la nova inversió proposada (adquisició d’un
tractor), té la mateixa puntuació , que la sol·licitada anteriorment.
Atès que per poder executar la nova actuació subvencionada cal prorrogar el seu
termini de justificació i execució fins al 15 de desembre de 2011.
Vistos aquests antecedents caldria procedir a un canvi de destinació de la subvenció, i
una prorroga de la justificació i execució de la mateixa fins al 15 de desembre de
2011, atorgada la Sr. Joan Planas Cortada en la línia d’explotacions agrícoles
ramaderes, nova actuació a subvencionar compra d’un tractor.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable el President
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Procedir al canvi de destinació de la subvenció atorgada per a explotacions
agrícoles ramaderes, concedida al Sr. Joan Planas Cortada, destinant la subvenció a
l’adquisició d’un tractor.
Segon.- Prorrogar el termini de justificació i execució de la subvenció fins al 15 de
desembre de 2011.
Tercer.- Reintegrar a l’aplicació pressupostaria G/A1102/173A0/47900 la quantitat de
dos mil dos-cents setanta-dos euros amb vuitanta-cinc cèntims (2.272,85) €.
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Quart.- Imputar, la nova actuació subvencionada, a l’aplicació pressupostaria
G/A1102/173A0/77000, la quantitat de dos mil dos-cents setanta-dos euros amb
vuitanta-cinc cèntims (2.272,85) €.
Cinquè.- Comunicar els present acords a la Sr. Joan Planas Cortada pel seu
coneixement i als efectes escaients.
64.- Dictamen que proposa procedir a declarar desert el procediment obert de
l’expedient de contractació de la concessió administrativa per a gestionar els
equipaments d’El Bellver i l’Agustí a Tagamanent dins el parc natural del
Montseny.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que el Ple en sessió ordinària del dia 31 de març de 2011 va aprovar l’ l’expedient
de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment obert amb pluralitat
de criteris no subjecte a regulació harmonitzada, relatiu a la contractació consistent en
la gestió del equipament d’El Bellver i l’Agustí al Parc Naturals del Montseny.
Mitjançant la modalitat de concessió administrativa, amb una proposta d’inversió
mínima de vint-i-sis mil (26.000) €, IVA inclòs.
Atès que fet el corresponent anunci de licitació publicat l’11 d’abril de 2011 en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona es va presentar una única empresa, La
Calma i Lleure SL.
Atès que un cop analitzada la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació
que depenen d’un judici de valor que contenia el sobre número 2, s’ha convocat la
mesa de contractació de l’Àrea d’Espais Naturals l’1 de juliol de 2011 per a la rendició
del corresponent informe tècnic, la part del qual, en allò que interessa, diu el següent:
(...) Els criteris que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest
procediment obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat
a l’efecte, són els següents:
•

Criteris que depenen d’un judici de valor: Total: 22 punts (27,5% de la
puntuació total a baremar)
A) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un
projecte pedagògic, cultural, turístic i de
lleure d’acord amb les línies d’actuació,
objectius i subprogrames establerts en la
clàusula 2.9.2) apartat B)
Puntuació fins a 10 punts
B) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un
programa de bones pràctiques ambiental
d’acord amb les línies d’actuació, objectius
i subprogrames establerts en la clàusula
2.9.2) apartat C)
Puntuació fins a 10 punts
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C) Millores dels serveis mínims a oferir d’acord amb la clàusula 2.9.2) apartat A):
-

-

Proposta de millora en la venta de
publicacions més enllà de les editades per
la Diputació de Barcelona i la Diputació de
Girona relacionades amb la natura

fins un total de 1 punt

Proposta de venda de productes artesanals

fins un total de 1 punt

Puntuació fins a 2 punts
La valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa tenint en compte aquests
criteris és la següent:
Vista la documentació presentada per “La Calma, Cultura i Lleure, S.L.” en el sobre
nº 2 (Documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici
de valor per a la contractació de la concessió administrativa per a gestionar el conjunt
d’equipaments del Parc Etnològic de Tagamanent, situats a les masies de Bellver i
l’Agustí).
Atès que en el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i
econòmiques particulars per aquesta concessió consta com a advertència que la
documentació que contenen els sobres 1 i 2 no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre 3 relatiu a la proposició econòmica i
documentació tècnica dels criteris avaluables de forma automàtica.
El tècnic sotasignant fa constar les consideracions següents:
-

-

-

-

Un cop revisada la documentació del sobre nº2 (documentació relativa als criteris
d'adjudicació que depenen d'un judici de valor), presentada per La Calma, Cultura i
LLeure, S.L, es constata que conté en un únic document, l’acreditació dels tres
apartats, objecte d’un judici de valor, que s’especifiquen a la clàusula 1.11 del Plec
d’explotació i de condicions tècniques, administratives i econòmiques particulars,
bé que modificant el seu ordre.
Aquest document respon, en la major part dels seus continguts a allò que preveu
el Plec, però part de la informació que conté correspon a criteris avaluables de
forma automàtica, i per tant que correspondria al sobre nº3.
Concretament a l'apartat A del document: “Serveis mínims a oferir”, hi figuren,
juntament amb la informació que s’adequa a les prescripcions del plec, dos
aspectes que corresponen a criteris avaluables de forma automàtica:
• En el subapartat "en relació a les activitats de l'equipament del Bellver",
es proposa un horari d'atenció al públic que suposa una ampliació de 3
hores respecte al mínim a oferir. Això correspon a l'apartat B dels
criteris avaluables de forma automàtica.
• En el subapartat "en relació a les activitats de l'equipament de l'Agustí",
es proposa el calendari i horari de visites guiades a la Casa Museu
Agustí, especificant les hores de visita i dues visites diàries en el
calendari d'obertura de l'equipament. Aquest aspecte a valorar
correspon a l'apartat D dels criteris avaluables de forma automàtica.
No es constata cap altre incidència en l’examen del conjunt de la informació
presentada a per “La Calma, Cultura i Lleure, S.L.” dins del sobre nº 2. (...)
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Atès que és obligatori que la documentació que contenen els sobres número 1 i 2 no
pot incloure cap informació que permeti conèixer contingut del sobre número 3 relatiu a
la proposició econòmica i documentació tècnica dels criteris avaluable de forma
automàtica.
Atès que la Mesa de contractació en la mateixa sessió acorda que el procediment de
contractació quedi desert, atenent que el sobre número 2 conté informació que
correspon al sobre número 3, que aquesta contaminació d’informació implica l’exclusió
de la licitació que tal com s’adverteix en la clàusula 1.9) del plec de clàusules
administratives particulars i que s’elevi a l’òrgan competent la declaració corresponent.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries;
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar deserta la licitació feta per l’adjudicació del consistent en la gestió
del equipament d’El Bellver i l’Agustí al Parc Naturals del Montseny. mitjançant la
modalitat de concessió administrativa, amb una proposta d’inversió mínima de vint-i-sis
mil (26.000) €, IVA inclòs.
Segon.- Notificar la present resolució a l’empresa licitadora als efectes escaients.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
65.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació d’una autorització d’obres
atorgada a l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas Catalunya SL, en
resolució de l’expedient núm. 2008/8781.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Amb data 20 de novembre de 2008, per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, es va concedir a l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas
Catalunya, S.L. autorització d’obres per a la realització d’un moviment de terres i
obertura d’accés provisional, a la carretera B-142, en el punt quilomètric 6+975, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sentmenat (expedient 2008/8781).
Al mateix acord de la Junta de Govern, tal com disposava l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2008 i d’acord amb les actuacions autoritzades, es va aprovar una liquidació
de taxes per un import, d’una banda, de 48,08 € per emissió d’informes i tramitació
d’expedients administratius en general i, d’altra banda, de 216,36 € per l’ocupació i
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos
superiors a quatre metres d’amplada, per metres d’ocupació de la cuneta.
Prèviament a l’obtenció de l’esmentada autorització, aquesta Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat havia detectat la utilització de l’accés i havia
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requerit a l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas Catalunya, S.L. per tal que
legalitzés l’ús del mateix mitjançant l’obtenció de la preceptiva autorització que,
d’acord amb la normativa vigent, correspon atorgar a la Diputació de Barcelona,
autorització que, tal i com ja s’ha exposat, es va atorgar en data 20 de novembre de
2008.
Amb data 19 de desembre de 2008, es presenta a les oficines de Correus un escrit de
l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas Catalunya, S.L. mitjançant el qual es
sol·licita l’anul·lació de l’esmentada autorització, al·legant que l’accés no ha estat
utilitzat i que per accedir a la finca “Can Costa” per tal d’aportar terres procedents
d’obres de la construcció, s’ha estat utilitzant un camí d’accés ja existent.
Per tal d’estimar la petició de l’empresa Transportes i Excavaciones Urbanas
Catalunya, S.L. i procedir a l’anul·lació de l’autorització atorgada, s’ha efectuat, per
part dels serveis de vigilància adscrits a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries, un seguiment per tal de verificar que no s’està fent ús de l’accés provisional.
Atès l’informe tècnic emès, en data 5 de juliol de 2011, pels tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“En relació amb l’expedient 2008/8781 de Transportes i Excavaciones Urbanas
Catalunya, S.L. per a la construcció d’un accés al punt quilomètric 6+975 de la
carretera B-142 us comunico que no es té constància que el referit accés estigui en
ús.”
Atès que, malgrat la no execució de les obres esmentades, l’Ordenança Fiscal vigent
disposa que per renúncia del sol·licitant, després d’obtenir l’autorització, es percebrà
50,63 €.
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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que, amb data 5 d juliol de 2011, han emès
els tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta
Diputació, que es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la
sol·licitud formulada per l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas, S.L., en
relació amb l’expedient número 2008/8781.
Segon.- Deixar sense efectes l’autorització atorgada per acord de la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona de data 20 de novembre de 2008 a Transportes y
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Excavaciones Urbanas Catalunya, S.L. per a la realització de moviment de terres i
obertura d’accés provisional a la carretera B-142, al terme municipal de Sentmenat
(exp. núm. 2008/8781).
Tercer.- Rectificar, en conseqüència, la liquidació de taxes aprovada per l’acord més
amunt indicat, que passa de ser de 264,44 € a ser de 50,63 € a l’empara d’allò que
disposa l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011.
Quart.- Notificar la present resolució a l’empresa Transportes y Excavaciones Urbanas
Catalunya, S.L., amb domicili a efectes de notificació a XXXX, amb indicació dels
recursos procedents.
66.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del informe tècnic aprovat per
acord de la Junta de Govern en data 14 de maig de 2009, a petició de l’Institut
Català del Sòl, en resolució de l’expedient 2009/3090.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 14 de maig de 2009, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
adoptar un acord en virtut del qual es van autoritzar a l’Institut Català del Sòl les obres
d’urbanització d’una vorera, a la carretera BV-5023, entre els punts quilomètrics 1,056 i
1,094, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Premià de Dalt
(expedient 2009/3090).
Posteriorment, en data 29 d’octubre de 2010, va tenir entrada al Registre general de la
Diputació de Barcelona, un nou escrit de l’Institut català del Sòl en virtut del qual es
sol·licitava un ampliació de l’autorització abans esmentada per ta d’incloure-hi les
obres de desviament d’un col·lector d’aigües residuals detectat en l’execució de les
obres i no previst inicialment, que discorre per la carretera BV-5023, entre els punts
quilomètrics 1,056 i 1,094, per tal d’adequar-lo al planejament vigent.
L’ampliació de l’autorització atorgada inicialment va ser aprovada per acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 27 de gener de 2011.
En data 1 de juny de 2011 ha tingut entrada al Registre general de la Diputació de
Barcelona un nou escrit del l’Institut Català del Sòl en el que sol·licita una nova
modificació de l’autorització atorgada inicialment motivada en que no s’han pogut
executar les obres relatives a la instal·lació de la xarxa elèctrica de baixa tensió en no
disposar d’espai suficient en el marge dret de la carretera. Per aquesta raó, es sol·licita
la modificació del traçat de la instal·lació d’aquesta xarxa utilitzant el marge esquerre
de la carretera BV-5023, fet que comporta la realització de dos encreuaments.
Atès el nou informe tècnic emès en data 20 de juny de 2011 pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
Vista la nova documentació presentada i atès el que disposen els articles 167, 104c i
104d del Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de carreteres, s’informen favorablement les obres complementàries consistents en dos
encreuaments de calçada als punt quilomètrics 1+060 i 1+094 i paral·lelisme pel marge
esquerre entre aquests mateixos punts, d’un línia elèctrica de baixa tensió.
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Condicions específiques:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Es replantejaran les obres amb el zelador de la zona.
Es mantindrà l’amplada i totes les característiques físiques de la calçada de la
carretera.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats, per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades tant de dia com de nit.
Els encreuaments es realitzaran el més curt possible sota la calçada, és a dir, en
perpendicular sempre que sigui possible. Les obres de l’encreuament es
realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament senyalitzat, i en
període de mínim trànsit. En cada fase, la superfície de la calçada quedarà
perfectament pavimentada amb la capa de rodament corresponent. La duració de
les obres a la calçada serà de dos dies com a màxim. La generatriu del tub estarà
a una profunditat mínima d’1 metre respecte la rasant de la calçada. Els
encreuaments de la calçada es realitzaran de la forma “D” descrita en el plec de
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies
subterrànies. Es col·locarà un contratub per a facilitar possibles reparacions
futures. De totes formes, atès el fort volum de trànsit de la zona, es recomana
l’encreuament per perforació mecànica. No hi hauran tapes a la calçada.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI i, per tant, sense dret a indemnització en el
cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, segons l’especificat
en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat
de la Diputació de Barcelona.
El paral·lelisme anirà, sempre que sigui possible, en el metre més exterior
respecte l’aresta exterior de la calçada de la carretera.
Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera.
En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament
vigent.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada pel transport de terres o
per qualsevol altre motiu.
El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap
element que pugui caure a la carretera.
Es recolliran totes les aigües de l’actuació per a evitar l’aportació a la carretera
Es reposarà la capa d’aglomerat asfàltic que resti deteriorada per aquestes obres.

Atès que d’acord amb 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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe que han emès els tècnics de la Gerència de
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, de data 20 de juny de 2011, amb motiu e
la petició de modificació de l’autorització amb número d’expedient 2009/3090.
Segon.- Modificar, a petició del seu titular, l’informe tècnic aprovat per acord de la
Junta de Govern, de data 14 de maig de 2009, en el que es van autoritzar a l’Institut
Català del Sòl les obres d’urbanització d’una vorera, a la carretera BV-5023, entre els
punts quilomètrics 1,056 i 1,094, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal
de Premià de Dalt (expedient 2009/3090) en el sentit d’ampliar els termes de
l’autorització atorgada, d’acord amb el nou informe, de data 20 de juny de 2011, emès
pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, transcrit a
la part expositiva del present dictamen, i amb les condicions incloses tant en la present
autorització com en l’atorgada en data 14 de maig de 2009 i ampliada en data 27 de
gener de 2011.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Institut Català del Sòl, amb domicili a efectes
de notificació a Barcelona (08008), carrer Còrsega, nº 289, 6è, amb indicació dels
recursos procedents.
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Class Wagen, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2011/2064.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit de Class Wagen, S.L.U., de data 16/02/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 22/02/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’ampliació d'accés existent, a la carretera B-502, al punt
quilomètric 0+680, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilassar de Mar
(Exp. núm. 2011/2064).
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/07/2011, 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’ampliació 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:

123/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

•
•
•
•
•
•
•

L’accés s’ampliarà amb les mateixes característiques que l’actual gual. Estarà
pavimentat i no aportarà aigües a la calçada de la carretera.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentat 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 Class Wagen, S.L.U., en relació amb l’expedient número 2011/2064.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Class Wagen, S.L.U., autorització
d’obres d’ampliació d'accés existent, a la carretera B-502, al punt quilomètric 0+680,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilassar de Mar (Exp. núm.
2011/2064), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
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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 Class Wagen, S.L.U., amb domicili a efectes
de notificacions a XXXX, carrer XXXX, X, X, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Agromillora Iberia, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/2867.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit d’Agromillora Iberia, S.L., de data 08/03/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 17/03/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de construcció de dipòsit, a la carretera BV-2247, del punt
quilomètric 2+600 al 2+890, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Sadurní d’Anoia (Exp. núm. 2011/2867).
Atès l’informe tècnic emès, en data 12/07/2011, 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
dipòsit.
Atès el que disposa l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Resten prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de
qualsevol tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia
d’edificació, situada a 25 metres en aquest tipus de 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.
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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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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 Agromillora Iberia, S.L., en relació amb l’expedient número 2011/2867.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Agromillora Iberia, S.L., autorització
d’obres de construcció de dipòsit, a la carretera BV-2247, del punt quilomètric 2+600 al
2+890, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d’Anoia
(Expedient número 2011/2867), 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 Agromillora Iberia, S.L., amb domicili a efectes
de notificacions a XXXX, XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Class Wagen, SLU, en resolució de l’expedient núm. 2011/3384.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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Vist l’escrit de Class Wagen, S.L.U., de data 30/03/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de conservació d'una teulada, a la carretera B-502, del punt
quilomètric 0+660 al 0+700, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilassar
de Mar (Exp. núm. 2011/3384).
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/07/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obres de conservació
d'una teulada.
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no
impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de
l’edificació existent.
Les obres no afectaran al donimi públic ni la calçada de la carretera.
Les obres no suposaran cap ampliació de les edificacions existents.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.
Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera.
Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap element volarà per sobre de la
carretera. La càrrega i descàrrega es realitzarà pel carrer de darrere, i mai des de
la carretera.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, per transport de les
terres I materials o per qualsevol altre motiu.
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.
No es carregarà ni descarregarà materials des de la calçada de la carretera ni des
de el seu domini públic.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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 Class Wagen, S.L.U., en relació amb l’expedient número 2011/3384.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Class Wagen, S.L.U., autorització
d’obres de conservació d'una teulada, a la carretera B-502, del punt quilomètric 0+660
al 0+700, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilassar de Mar (Exp. núm.
2011/3384), 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 Class Wagen, S.L.U., amb domicili a efectes
de notificacions a XXXX, carrer XXX, X , amb indicació dels recursos procedents.
70.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres a
l’Ajuntament de Viver i Serrateix, en resolució de l’expedient núm. 2011/4607.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Viver i Serrateix, de data 03/05/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació, en data 10/05/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de reforma i ampliació de local, a la carretera BV-4235,
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del punt quilomètric 10+095 al 10+120, marge dret, tram no urbà, al terme municipal
de Viver I Serrateix (Expedient núm. 2011/4607).
Atès l’informe desfavorable que, en data 24/05/2011, ha estat emès pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de reforma i ampliació
de local.
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que:
•

Es vol ampliar l’edificació que es troba en zona de servitud i afectació de la
carretera i per davant de la línia d’edificació.”

Atès el que preveu l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya:
“Article 84
Obres de consolidació
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar
obres de consolidació d'edificacions i instal·lacions existents que impliquin augment de
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.”
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Viver i Serrateix,
en relació amb l'expedient número 2011/4607 que es transcriu en la part expositiva del
present Dictamen.
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres de reforma i
ampliació de local, a la carretera BV-4235, del punt quilomètric 10+095 al 10+120,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Viver i Serrateix (Expedient núm.
2011/4607).
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Tercer.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Viver i Serrateix, amb domicili
a Viver i Serrateix (08673), carrer Casa Sant Pere, s/n, amb indicació dels recursos
procedents.
71.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Contratas Ges, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4615.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit de Contratas Ges, S.A., de data 11/05/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 11/05/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de construcció de vorera i eliminació de malecons, a la carretera
BV-2004, del punt quilomètric 4+860 al 4+920, marge dret, tram urbà (travessera), al
terme municipal de Sant Climent de Llobregat (Exp. núm. 2011/4615).
Atès l’informe tècnic emès, en data 10/06/2011, 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 construcció de
vorera i demolició de malecons.
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•

•
•
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional o ocupació d’algun carril, 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.
S’instal·larà rigola de 30 cm d’ample.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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 Contratas Ges, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/4615.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Contratas Ges, S.A., autorització
d’obres de construcció de vorera i eliminació de malecons, a la carretera BV-2004, del
punt quilomètric 4+860 al 4+920, marge dret, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Sant Climent de Llobregat (Expedient número 2011/4615), 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 Contratas Ges, S.A., amb domicili a efectes
de notificacions a XXXX, carrer XXX, X, XX, amb indicació dels recursos procedents.
72.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Barcelona Gestió Urbanística, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/4639.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que
és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de Barcelona Gestió Urbanística, S.A., de data 09/05/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/05/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent (2 unitats), a la
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carretera BV-1462, del punt quilomètric 3+040 al 3+070, marge dret, tram urbà
(travessera) i del punt quilomètric 3+695 al 3+712, marge dret, tram no urbà i, de
connexió de xarxa de pluvials a obra de drenatge existent, a la carretera BV-1462, del
punt quilomètric 3+705 al 3+712, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Barcelona (Exp. núm. 2011/4639).
Atès l’informe tècnic emès, en data 10/06/2011, 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 (2 unitats).
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•

Es 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.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de connexió de xarxa de
pluvials a obra de drenatge existent.
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.
Es connectarà la cuneta paral·lela al camí mitjançant un tub soterrat d’un diàmetre
mínim de 40 cm a l’obra de drenatge existent.
S’executarà una cuneta formigonada sobre aquest tub fins a la seva connexió amb
l’obra de drenatge existent.
S’instal·larà una reixa en l’entrada de l’obra de drenatge.
El límit de la part pavimentada del camí es protegirà de l’erosió mitjançant
l’execució d’un tacó (una part amb més gruix).
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.”
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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; 31,65 €, 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; 101,26 €, 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, per la implantació de càmares de
registre o similars.
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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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 Barcelona Gestió Urbanística, S.A., en relació amb l’expedient número
2011/4639.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Barcelona Gestió Urbanística, S.A.,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent (2 unitats), a la carretera BV1462, del punt quilomètric 3+040 al 3+070, marge dret, tram urbà (travessera) i del
punt quilomètric 3+695 al 3+712, marge dret, tram no urbà i, de connexió de xarxa de
pluvials a obra de drenatge existent, a la carretera BV-1462, al punt quilomètric 3+705
al 3+712, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Barcelona (Exp. núm.
2011/4639), 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
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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; 31,65 €, 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; 101,26 €, 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, per la implantació
de càmares de registre o similars.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Barcelona Gestió Urbanística, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels
recursos procedents.
73.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Bages, en resolució de l’expedient núm. 2011/5029.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit del Consell Comarcal del Bages, de data 18/05/2011, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 23/05/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-1410z, al
punt quilomètric 28+800, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Cardona
(Exp. núm. 2011/5029).
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/06/2011, 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 167 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 pavimentarà l’entroncament de l’accés amb la carretera.
Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera, al
llarg de l’accés, mitjançant un gual.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es 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. Per tal motiu, es mantindrà net el marge dret de
l’accés i es desmontarà, en la mida que sigui possible el talús, per a millorar els
moviments des d’accés i carretera.
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•
•

Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).”

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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Consell Comarcal del Bages, en relació amb l’expedient número
2011/5029.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Bages,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera C-1410z, al
punt quilomètric 28+800, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Cardona
(expedient número 2011/5029) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Bages, amb domicili a
efectes de notificacions a Manresa (08241), carrer Muralla de Sant Domènec, 24, amb
indicació dels recursos procedents.
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74.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Inversora Bregico, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/5117.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’empresa Inversora Bregico, S.A., de data 25/05/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/05/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de construcció d'una nau industrial, a la carretera BV5103, del punt quilomètric 6+401 al 6+421, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Llinars del Vallès (Exp. núm. 2011/5117).
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/06/2011, 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 construcció d'una
nau industrial.
Atès el que disposa l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Resten prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de
qualsevol tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia
d’edificació, situada a 25 metres en aquest tipus de 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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’empresa Inversora Bregico, S.A., en relació amb l’expedient número
2011/5117.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’empresa Inversora Bregico, S.A.,
autorització d’obres de construcció d'una nau industrial, a la carretera BV-5103, del
punt quilomètric 6+401 al 6+421, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Llinars del Vallès (Expedient número 2011/5117), que s’hauran de dur a terme d’acord
amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars
i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’empresa Inversora Bregico, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
75.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M. R. P. C., en resolució de l’expedient núm. 2011/5220.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de M. R. P. C., de data 30/05/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 31/05/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de pavimentació d'un camí existent, a la carretera BV-5103, al punt quilomètric
5+744, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Llinars del Vallès (Exp.
núm. 2011/5220).
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/06/2011, 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 pavimentació d'un
camí existent.
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Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

Es recolliran les aigües que provinguin del camí per a evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà el camí en la part interior de la finca, és a dir, a partir de la tanca
existent.
Les obres no afectaran en cap moment a la calçada de la carretera ni al seu
marge.”

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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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 M. R. P. C., en relació amb l’expedient número 2011/5220.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a M. R. P. C., autorització d’obres de
pavimentació d'un camí existent, a la carretera BV-5103, al punt quilomètric 5+744,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Llinars del Vallès (Expedient
número 2011/5220), 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.- 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 M. R. P. C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
76.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J. T. M., en resolució de l’expedient núm. 2011/5222.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J. T. M., de data 20/05/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 31/05/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera C-1413b, al punt quilomètric 3+782,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Exp. núm.
2011/5222).
Atès l’informe tècnic emès, en data 20/06/2011, 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’instal·lació de rètol
informatiu.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:
•
•
•
•
•

•

Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
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.”
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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; 31,64 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de cartells
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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J. T. M., en relació amb l’expedient número 2011/5222.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. T. M., autorització d’instal·lació
de rètol informatiu, a la carretera C-1413b, al punt quilomètric 3+782, marge dret, tram
no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Exp. núm. 2011/5222), 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; 31,64 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
instal·lació de cartells
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Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J. T. M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, amb indicació dels recursos procedents.
77.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellterçol, en resolució de l’expedient núm. 2011/5319.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Castellterçol, de data 15/03/2011, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 21/03/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de col·locació d’un mirall per millorar la visibilitat de l’accés i
pavimentar l’accés, a la carretera BV-1245, al punt quilomètric 2+275, marge dret, tram
no urbà, al terme municipal de Castellterçol (Exp. núm. 2011/5319).
Atès l’informe tècnic emès, en data 19/07/2011, 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 col·locació d’un
mirall per millorar la visibilitat de l’accés i pavimentar l’accés.
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 la col·locació del mirall per part del peticionari. Per tal de millorar
la visibilitat de l’accés, el peticionari retocarà la berma que actualment minva la
visibilitat.
En quant a la pavimentació de l’accés, aquesta petició ja ha estat sol·licitada i
autoritzada a un altre peticionari.”

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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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 Castellterçol, en relació amb l’expedient número
2011/5319.
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 Castellterçol,
autorització d’obres de col·locació d’un mirall per millorar la visibilitat de l’accés i
pavimentar l’accés, a la carretera BV-1245, al punt quilomètric 2+275, marge dret, tram
no urbà, al terme municipal de Castellterçol (Exp. núm. 2011/5319), 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 Castellterçol, amb domicili a
efectes de notificacions a Castellterçol (08183), Plaça Vella, 3, amb indicació dels
recursos procedents.
78.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en resolució de l’expedient núm.
2011/5395.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, de data 31/05/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 02/06/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació d'un armari provissional, a la carretera
BV-5031, al punt quilomètric 6+610, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Andreu de Llavaneres (Exp. núm. 2011/5395).
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/06/2011, 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’instal·lació d'un
armari provissional.
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Atès el que disposa l’article 83.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•

L’armari es situarà protegit dels vehicles que accidentalment es puguin sortir-se de
la calçada de la carretera. Podrà anar sobre vorera en el metre més exterior
respecte de la aresta exterior de la calçada de la carretera.
Als trams de voreres noves, entre la vorada i la calçada es col·locarà rigola blanca
de 30x30x8 centímetres.
Es donarà sortida a l’escorrentiu superficial de la calçada de la carretera.
Les obres estaran ben senyalitzades d’acord amb la normativa vigent.”

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 que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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 Sant Andreu de Llavaneres, en relació amb l’expedient
número 2011/5395.
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 Sant Andreu de
Llavaneres, autorització d’obres de instal·lació d'un armari provisional, a la carretera
BV-5031, al punt quilomètric 6+610, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Andreu de Llavaneres (expedient número 2011/5395) 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 Sant Andreu de Llavaneres,
amb domicili a efectes de notificacions a Sant Andreu de Llavaneres (08392), Plaça de
la Vila, n. 1, amb indicació dels recursos procedents.
79.- Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres
sol·licitada per l’empresa Nejonmar, SCP, en resolució de l’expedient núm.
2011/5593.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de Nejonmar, S.C.P., de data 09/06/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 14/06/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de rètol indicatiu de camí eqüestre, a la carretera BV-5001, al
punt quilomètric 11+113, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Fost de
Campsentelles i d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera
BV-5001, al punt quilomètric 11+094, i retirar un talús de terres per l’obertura d’un
camí existent., a la carretera BV-5001, del punt quilomètric 11+094 al 11+100, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Fost de Campsentelles (Exp. núm.
2011/5593).
Atès l’informe tècnic emès, en data 28/06/2011, 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’instal·lació de rètol
indicatiu de camí eqüestre.
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:
•
•

•
•
•
•

Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
El rètol es situarà en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. A tal
efecte s’entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la
mateixa finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l'accés, serà
tipus S-720.
El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment,
sense incloure cap informació addicional.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
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•

•
•

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.
Les senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm.
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.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de retirar un talús de
terres per l’obertura d’un camí existent.
Atès el que disposa l’article 118 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que:
•
•

Els accessos han de tenir una visibilitat de la carretera superior a la distància de
parada corresponent al carril i sentit de circulació del marge on està situat l’accés.
Aquest accés no manté la distància altres accessos que marca l’article 118 del
reglament general de carreteres.”

Atès el que preveu l’article 118 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya:
“Article 118
Limitacions per raó de la visibilitat
118.1.- Els accessos han de tenir una visibilitat de la carretera superior a la distància
de parada corresponent al carril i sentit de circulació del marge on està situat l'accés.
118.2.- La distància de visibilitat ha de ser més gran que la necessària per ultrapassar
el carril contrari, quan estigui permès el gir a l'esquerra d'entrada o sortida a la
carretera.
118.3.- La visibilitat a l'accés s'ha de mesurar a partir d'un punt situat a 3 m del límit
de la calçada i la velocitat a considerar ha de ser l'específica de recorregut.”
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol
indicatiu d'establiment mercantil.
Atès el que disposa l’article 97.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que:
•

Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o industrials
han de situar-se en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. A aquest
efecte, s'entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la
mateixa finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació.”

145/165

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Atès el que preveu l’article 97.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya:
“Article 97.1
97.1.- Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o
industrials han de reunir els següents requisits:
a) Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat.
A aquest efecte s'entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la mateixa
finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació, i a una distància de
l'aresta exterior de la calçada igual o superior al perímetre del cartell, i sempre més
enllà de la zona de servitud.
b) Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, sense
incloure cap informació addicional.
S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a promoure de
forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis.”
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 BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta
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Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada per Nejonmar, S.C.P., en relació amb
l'expedient número 2011/5593 que es transcriu en la part expositiva del present
Dictamen.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Nejonmar, S.C.P. autorització
d’instal·lació de rètol indicatiu de camí eqüestre, a la carretera BV-5001, al punt
quilomètric 11+113, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Fost de
Campsentelles; (Exp. núm. 2011/5593), 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.- Denegar en conseqüència, pels motius expressats a la part expositiva del
present dictamen, l’autorització d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil,
a la carretera BV-5001, al punt quilomètric 11+094, i retirar un talús de terres per
l’obertura d’un camí existent, a la carretera BV-5001, del punt quilomètric 11+094 al
11+100, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Fost de Campsentelles
(Exp. núm. 2011/5593).
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per
instal·lació de rètols informatius.
Sisè.- Notificar la present resolució a Nejonmar, S.C.P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
80.- Decret de la Presidència de data 7 de juliol de 2011, que resol desestimar un
recurs de reposició interposat per l’empresa Cedinsa contra un acord de la Junta
de Govern de 28 d’abril de 2011, en resolució de l’expedient de permisos núm.
2011/2306.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència en
funcions, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
1. Antecedents
Mitjançant escrit de data 28 de febrer de 2011, que va tenir entrada al Registre general
de la Diputació de Barcelona en data 2 de març de 2011, l’empresa CEDINSA EIX
TRANSVERSAL (en endavant CEDINSA), sol·licità davant la Diputació de Barcelona
permís d’afecció a carreteres de la Diputació de Barcelona per l’execució del projecte
“Millora general. Desdoblament de l’Eix transversal. Carretera C-25. PK 157+730 al PK
178+400. Tram Santa Maria d’Oló – Gurb” amb claus DC-05068.5-M1 i DC-05068.6M1.
Un cop rebuda la sol·licitud, i de conformitat amb el que preveu l’article 42.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
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procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es va
adreçar ofici a CEDINSA comunicant l’objecte del procediment iniciat arran de la seva
sol·licitud, la data d’entrada de la mateixa al Registre general, així com el termini
màxim de que disposava la Diputació de Barcelona per a resoldre i notificar la
resolució de l’expedient i els efectes del silenci administratiu.
Amb data 28 d’abril de 2011, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es va atorgar, prèvia constitució d’una garantia per import de 50.000 €
autorització per a l’execució de les obres de la C-25, amb afecció a la carretera C-154,
del punt quilomètric 3+300 al 6+240, marge dret, tram no urbà, als termes municipals
de Vic i de Gurb.
2. Recurs de reposició
Amb data 16 de juny de 2011 es presenta al Registre general de la Generalitat de
Catalunya, el qual en dona trasllat al Registre general de la Diputació de Barcelona, en
data 20 de juny de 2011, un escrit de la senyora M. C. A. C., advocada, actuant,
segons manifesta, en nom i representació de la societat CEDINSA EIX
TRANSVERSAL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.,
extrem aquest que no acredita, pel qual interposa recurs de reposició contra
l’autorització atorgada i contra l’exigència del dipòsit d’una garantia prèvia per garantir
la correcta execució de les obres, sol·licitant l’anul·lació de l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data 28 d’abril de 2011 abans esmentat.
A l’esmentat escrit, com s’ha dit, tot i que es manifesta que s’acredita la representació
de CEDINSA amb escriptura de poder, per original i fotocòpia, per acarament i
devolució de la primera, aquesta no s’acompanya.
L’empresa CEDINSA al·lega, en el seu escrit d’interposició de recurs, el següent:
- La no submissió a intervenció local d’acord amb l’article 20.2 del Text refós de la
Llei de carreteres i 40 del seu Reglament, dels projectes de carreteres i les obres i
explotació de les mateixes, i, per tant, la no subjecció per part de CEDINSA a
l’autorització atorgada per la Diputació de Barcelona.
- La no necessitat de prestar garantia per assegurar la correcta execució de l’obra
motivada segons diu el recurs, d’una banda, per que la mateixa s’exigeix en
l’exercici d’una facultat d’intervenció de la Diputació de Barcelona que no existeix,
d’altra banda, per que l’exigència de la mateixa té caràcter potestatiu i no resulta
suficientment motivada la seva exigència i, finalment, per que CEDINSA ja ha
dipositat, a disposició de la Generalitat de Catalunya, 29.376.269,92 € en concepte
de garantia per respondre de l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública
subscrit amb la Generalitat de Catalunya.
3. Fonaments jurídics
De conformitat amb l’article 113.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, s’han de
decidir totes les qüestions que plantegi el procediment, hagin estat al·legades o no
pels interessats, i la resolució haurà de ser congruent amb les peticions formulades pel
recurrent sense que en cap cas pugui agreujar-se la seva situació inicial.
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Per tant, es procedeix a resoldre cadascuna de les al·legacions que es formulen per
l’empresa CEDINSA, així com aquelles altres qüestions que se susciten amb la
interposició del recurs:
a) No submissió a intervenció local
El procediment de concessió d’autoritzacions és un procediment iniciat a instància de
part, de conformitat amb el que disposa l’article 101 del Reglament general de
carreteres, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre.
Del fet que l’empresa CEDINSA adreci a la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat un escrit sol·licitant permís d’afecció a carreteres de la Diputació de
Barcelona per l’execució del projecte “Millora general. Desdoblament de l’Eix
transversal. Carretera C-25. PK 157+730 al PK 178+400. Tram Santa Maria d’Oló –
Gurb” se’n dedueix l’acceptació, per part de l’esmentada empresa, de la necessitat
d’obtenció del mateix.
Així doncs, un cop reconeguda tàcitament la necessitat d’obtenció d’autorització, tenint
en compte que l’esmentada empresa va rebre la comunicació de recepció de la seva
sol·licitud en la qual se l’informava del procediment que la mateixa iniciava i que
aquesta Corporació li va adreçar en compliment del que disposa l’article 42.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i un
cop resolta favorablement l’esmentada petició, l’empresa CEDINSA interposa recurs
de reposició en rebre la corresponent autorització al·legant la no necessitat d’obtenció
de la mateixa; fet que contradiu de forma radical la seva actuació anterior.
Tant es així que, no només contradiu la seva actuació pel que fa a l’autorització
concreta de que és objecte el present recurs, sinó que contradiu la resta d’actuacions
que fins a data d’avui ha realitzat CEDINSA davant la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en haver presentat davant la mateixa altres
peticions d’autorització.
No obstant això exposat, i en relació amb el que preveu l’article 20.2 del Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres,
en relació amb l’article 40 del seu Reglament de desenvolupament, cal aclarir que la
previsió de l’exempció d’obtenció de llicència municipal i la no submissió als altres
actes de control preventiu, dels projectes de carreteres i obres de construcció i
explotació d’aquestes, a què es refereix l’article 236 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 2/2003, de 28 d’abril, fa referència a
les actuacions de la pròpia obra però en cap cas a l’afectació que amb la mateixa es
pot produir en d’altres vies, com és el cas que ens ocupa.
Així les coses, tot i que la construcció de la pròpia carretera, en constituir una obra
pública d’interès general, no estaria sotmesa a control municipal, sí és preceptiva, per
imperatiu legal, l’obtenció de l’autorització administrativa que preveu l’article 43.1 del
Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
carreteres, l’atorgament de la qual correspon a la Diputació de Barcelona, en tant que
administració titular de la carretera C-154, la zona de protecció de la qual es veu
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afectada per les obres que es pretenen dur a terme, extrem que reconeix l’empresa
CEDINSA en el seu escrit, i en relació amb la qual s’atorga l’autorització objecte del
present recurs que té com a finalitat garantir la seva funcionalitat i assegurar-ne la
seva protecció.
Finalment i sense perjudici de l’actuació contrària als seus propis actes, en cap cas
aporta cap argument respecte la innecessarietat d’obtenció de l’autorització ateses les
referències a supòsits ben diferents del que es refereix a l’afectació d’un servei públic,
com és la carretera.
b) No necessitat de prestar garantia
Indiscutida i legalment prevista la competència de la Diputació de Barcelona per a
l’atorgament d’autorització per a la realització de qualsevol obra o actuació que afecti a
les zones de protecció de les carreteres de les quals n’és titular, queda també
perfectament motivada la necessitat que aquesta pugui exigir, en l’exercici de les
seves competències i de conformitat amb el que preveu l’article 103.3 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
el dipòsit d’un garantia per a la correcta execució de les obres que afecten al domini
públic viari del qual aquesta Corporació és titular.
Les obres d’ampliació de la carretera C-25 que CEDINSA du a terme, afecten la zona
de domini públic de la carretera C-154, de titularitat de la Diputació de Barcelona, tal i
com es desprèn de la documentació presentada i dels informes tècnics redactats en
virtut de la mateixa i que es transcriuen a la part expositiva de l’acord adoptat per la
Junta de Govern de data 28 d’abril de 2011, el text íntegre del qual es transcriu en la
notificació de la invocada resolució.
Així, la Diputació de Barcelona, en exercici de la facultat que li confereix l’esmentat
article 103.3 del Reglament general de carreteres, i atenent a la naturalesa de les
obres reflectides en la documentació aportada que es pretenen dur a terme, obliga a
CEDINSA a constituir una garantia per import de 50.000 € per tal de garantir la
correcta execució de les mateixes i que no es produiran danys a la carretera C-154 ni
als seus elements funcionals, no suposant l’esmentada obligació i el fet de diferir els
efectes de l’autorització al dipòsit de la mateixa una paralització de les obres, en tant
les mateixes no es poden iniciar fins a l’obtenció de la preceptiva autorització que
correspon atorgar a aquesta Corporació, i que s’ajusta plenament al procediment legal
i reglamentàriament previst
Pel que fa a la al·legada impossibilitat de que la Diputació de Barcelona pugui exigir la
constitució d’una garantia a CEDINSA, pel fet que aquesta ja ha constituït una altra
garantia per import de 29.376.269,92 €, a disposició de la Generalitat de Catalunya,
per respondre de la correcta execució del contracte de concessió d’obra pública
subscrit amb la Generalitat de Catalunya, resulta evident que els objectes d’ambdues
garanties són completament diferents i totalment independents. Mentre la Generalitat
de Catalunya exigeix la constitució d’una garantia en virtut de l’adjudicació d’un
contracte de concessió d’obra pública sotmès a la normativa sobre contractació
pública i que té per objecte la “adjudicació del contracte de concessió per a la redacció
dels projectes constructius , la construcció i l’explotació de l’eix transversal. Tram
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Cervera – Caldes de malavella (C-25)”, tal i com estableix el resguard de dipòsit
aportat per la pròpia empresa, la Diputació de Barcelona l’exigeix amb motiu de
l’atorgament d’una autorització i en virtut del que disposa la normativa sectorial de
carreteres que té per objecte la protecció del domini públic viari del que n’és titular.
Atès el termini per a resoldre el present recurs de reposició i que aquesta resolució no
es podria incloure fins a l’Ordre del dia de la propera Junta de Govern.
Vist que el punt 1.1.1 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència núm. 6023/2010, de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm.
149, de data 23 de juny de 2010, estableix que correspon a la Presidència de la
Diputació l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta de
Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la següent
sessió que es celebri.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Admetre a tràmit el recurs de reposició de data 14 de juny de 2011, presentat
en data 16 de juny de 2011, interposat per CEDINSA, contra l’acord de la Junta de
Govern de data 28 d’abril de 2011, pel qual es van autoritzar les obres d’ampliació de
la C-25 amb afecció de la carretera C-154, als termes municipals de Vic i Gurg (Exp.
de permisos 2011/2306), per tal com es va presentar en temps i forma.
Segon.- Desestimar íntegrament el recurs admès a tràmit al paràgraf anterior, de
conformitat amb els raonaments i motivacions que figuren a la part expositiva de la
present resolució.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa CEDINSA EIX TRANSVERSAL,
amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, Carrer XXXX, XXX, amb indicació dels
recursos procedents.
Quart.- Donar-ne compte a la Junta de Govern als efectes de la seva ratificació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
81.- Dictamen que proposa aprovar les “Bases reguladores en règim de
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social de la Diputació
de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2011”, per un
import de total de cinc-cents seixanta mil tres-cents (560.300) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a129 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 de Barcelona número 13, corresponent al dia 15 de
gener de 2009 (en endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que des de la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les
persones es vol fomentar la realització d’activitats de benestar social i de suport a les
accions destinades a promoure la cohesió social, la inclusió social i el suport a les
famílies més vulnerables socialment a la província de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
cinc-cents seixanta mil tres-cents (560.300) €, dels quals cinc-cents trenta-sis mil
(536.000) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 61100/231A2/489.01, cinc mil
cinc-cents (5.500) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 61105/233A0/489.00, i divuit
mil vuit-cents (18.800) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 61104/231A2/489.00,
del pressupost de l’any 2011.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents bases reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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Atès el dictamen número 115/11, de data 26 de juliol de 2011, sobre delegació de
competències del Ple a favor de la Junta de Govern, publicat al BOP de data 4 d’agost
de 2011
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidenta quarta i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones eleva a
la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les “Bases reguladores en règim de concurrència competitiva per a
l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència
de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense
finalitat de lucre, per a l’any 2011”, el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN
L’ÀMBIT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES, GERÈNCIA DE SERVEIS DE
BENESTAR SOCIAL, A FAVOR D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2011”
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar
Social, destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
• Activitats inclusives adreçades a col·lectius vulnerables amb intervencions integrals en
els diferents àmbits on es manifesta l’exclusió social: econòmic, laboral, formatiu,
sociosanitari, habitatge, relacional i de participació.
• Accions comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social.
• Activitats inclusives per fomentar la participació social i la millora de la qualitat de vida de
les persones grans a la província de Barcelona.
• Activitats adreçades a la detecció, prevenció i l’atenció integral a les famílies i a la
prevenció de situacions de risc social i de pobresa en la infància i l’adolescència.
• Activitats de suport a l’allotjament i accés a l’habitatge, manutenció, intervenció i
acompanyament social a persones en situació de risc o d’exclusió social.
• Distribució i compra d’aliments, recursos de primera necessitat (roba, higiene per a la
petita infància), destinats als col·lectius més vulnerables.
• Accions, programes i acompanyament a la inserció sociolaboral.
• Projectes d’intervenció socioeducativa per a adolescents i infants en risc d’exclusió.
• Activitats inclusives adreçades a col·lectius vulnerables amb intervencions integrals en
els diferents àmbits on es manifesta l’exclusió social: econòmic, laboral, formatiu, lleure,
sociosanitari, habitatge, relacional i de participació.
2.- Finalitat de les subvencions
Les polítiques d’inclusió social requereixen sumar esforços a partir del treball transversal i
en xarxa entre els diferents agents que actuen en el món local. En un moment, on l’actual
conjuntura econòmica comporta l’increment de les situacions de vulnerabilitat en els
municipis de la província, es fa més necessari encara articular respostes conjuntes
adreçades a les persones i famílies en risc o situació d’exclusió social.
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És per això que aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat:
• Treballar per la inclusió social
• Desenvolupar accions adreçades a les persones i famílies en risc o situació d’exclusió
social.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el període 1 de gener de 2011 i 31 de desembre de 2011.
4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les entitats sense finalitat de lucre
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit
es detallen:
• Entitats privades de caràcter social i sense afany de lucre inscrites al registre públic
corresponent amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona.
Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil
2.- Aquest requisit s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la
presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
5.- Documentació a aportar
Cada entitat podrà presentar un únic projecte i, per tant, una única instància.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques
1. Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2. *Escriptura de constitució o Estatuts.
3. *Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4. *Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5. *Inscripció registral de l’entitat.
6. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
7. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
8. Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
9. Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat, màxim de 10 fulls DIN_A4, contemplant els apartats
següents: nom de l’activitat, descripció, justificació o diagnosi de les necessitats,
població diana, objectius, metodologia, pla de treball, coordinació/participació en
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xarxes (serveis socials municipals, pla local d’inclusió social, xarxes d’entitats,...),
resultats esperats, sistema de control, seguiment i d’indicadors d’avaluació, pla de
comunicació i difusió del projecte, pressupost.
10. Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament
autenticada.
La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en convocatòries
anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració escrita on es faci constar que des
de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap canvi o variació respecte de la
documentació corresponent, tal com preveu l’article 35 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú (en endavant LRJAPPAC).
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de les
present bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà
als 20 dies naturals de la mateixa.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel legal representant de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se a http://www.diba.es/servsocials/subvencions/subvencions.asp
Només es subvencionarà una activitat per sol·licitant, per tant cada entitat podrà presentar
un únic projecte i per tant única sol·licitud.
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.
També es podran
LRJAPPAC..

presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
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9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base. Es prioritzaran aquelles
sol·licituds que l’impacte social de la seva actuació tingui un àmbit supralocal.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte la fonamentació i
oportunitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el nivell de concreció de les
activitats descrites, la incorporació d’elements d’assegurament de la qualitat i l’aplicabilitat
que garanteixin la seva viabilitat. La valoració tindrà un màxim de 100 punts que es
distribuiran segons el següent barem:
1. Que la proposta tingui impacte directe en la ciutadania i mesurable sobre la qualitat de
vida de les persones i/o sobre la cohesió social del territori objecte de l’actuació: fins un
màxim de 20 punts.
2. Que la proposta descrigui clarament els sistemes d’organització, control i seguiment de
l’activitat, així com d’indicadors d’avaluació i especificació dels mitjans necessaris per a
l’execució del projecte: fins un màxim de 20 punts.
3. Que la proposta incorpori la coordinació amb els serveis socials municipals, el pla local
d’inclusió social i/o altres xarxes: fins un màxim de 20 punts.
4. Que les activitats incorporin la metodologia de treball comunitari i la participació de les
persones usuàries i/o beneficiàries i que tinguin un caràcter integral i integrador : fins un
màxim de 20 punts.
5. Que l’impacte social de l’actuació sigui d’àmbit supralocal a la província de Barcelona i/o
liderada per una federació d’entitats o similar i que no es desenvolupi exclusivament a la
ciutat de Barcelona: fins un màxim de 20 punts.
En tot cas, els projectes i/o accions subvencionades caldrà que obtinguin un mínim de 65
punts en la valoració
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2011 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents bases serà de 560.300 € i anirà a càrrec de les
aplicacions
pressupostàries
61100/231A2/489.01,
61105/233A0/489.00
i
61104/231A2/489.00 del pressupost 2011.
No podran atorgar-se en aquesta convocatòria subvencions per import superior a
l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de
forma proporcional al cost del projecte entre els/les sol·licitants i en relació als punts
assignats.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis de Benestar Social de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
• Un representant de la Presidència de la Corporació que presidirà la comissió.
• El diputat delegat del Departament d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social o persona en
qui delegui.
• La coordinadora de Benestar Social
• El gerent de Serveis de Benestar Social
• La cap de l’Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials.
• El cap de l’Oficina de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència.
• El cap de l’Oficina de Suport Intern o persona en qui delegui que actuarà també com a
secretari i elaborarà les actes.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa de la Diputació de Barcelona.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució i de notificació o règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi manifestat expressament les seves
objeccions.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
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1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Comunicar qualsevol modificació rellevant en els projectes i activitats (programació,
temporalitat, tipologia d’usuaris, etc.) per tal que sigui aprovada per l’òrgan competent de
la Diputació de Barcelona.
3. Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea
de Benestar Social.
4. Fer esment de la subvenció de la Diputació de Barcelona en tota la documentació i
publicitat generada per l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells,
fulletons, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als
vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del
producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de
Barcelona (d’acord amb el manual d’estil de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/comunicacio/logotips/default.asp).
5. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
6. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
7. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren
8. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i
s’efectuïn en el termini establert en aquestes Bases Reguladores.
En aquest sentit, els lloguers i subministraments podran considerar-se despeses
subvencionables si estan directament relacionades amb el projecte i així es desprèn de la
memòria de l’activitat per la qual es sol·licita la subvenció.
De la mateixa manera, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el
projecte o l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables, i
caldrà especificar-ne la dedicació en el moment de la justificació.
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu,
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de la
subvenció atorgada.
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En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:
• Dietes i manutenció.
• Adquisició de béns materials i equipaments.
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo
17.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu
pressupost d’execució no superi el límit de 50% del cost total del projecte/activitat.
18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació dins del termini
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
Atès la finalitat i l’objecte de la present convocatòria, que té la voluntat d’atendre amb
caràcter d’urgència les necessitats de la població derivades dels efectes de la crisis
econòmica. I considerant la dificultat de les entitats beneficiaries per al finançament anticipat
de les seves activitats, en cas de sol·licitar-ho, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la
subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat.
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar pagaments a
compte a mesura que es vagin presentant justificants d’una part de l’activitat realitzada.
19.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2012.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.es/servsocials/subvencions/
subvencions.asp i revestirà la forma de:
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del RLGS.
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €)
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
2.- En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”,
caldrà relacionar:
1) Número de beneficiaris i/o famílies ateses.
2) Nombre de municipis beneficiaris del projecte.
3) Altra informació quantitativa d’impacte.
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3.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de
poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
20.- Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.
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Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.
25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
26.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
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29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria (número 2011/0006702) d’aquestes subvencions per
un import màxim de 560.300 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors
Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cinc-cents seixanta mil tres-cents (560.300) €, dels quals cinc-cents trenta-sis mil
(536.000) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 61100/231A2/489.01, cinc mil
cinc-cents (5.500) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 61105/233A0/489.00, i divuit
mil vuit-cents (18.800) € a càrrec de l’aplicació pressupostària 61104/231A2/489.00,
del pressupost de l’any 2011.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’art 124.2 del
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
Abans de finalitzar la sessió i prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat
dels presents, i per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres d’aquest òrgan, d’acord amb el que disposa l’article 103.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, en relació amb els articles 82.3 i 83 del Decret 2568/86, de
28 de novembre, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, es procedeix a incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària de la
Junta de govern el següent assumpte d’urgència:
Dictamen de la Presidència que proposa el nomenament del Sr. Francesc Pena i
Carbó en el consell d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) en substitució
de la Sra. Mònica Folquet Tenas; així com la rectificació de diversos errors materials,
de conformitat amb l’article 105.2 de la llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2010, en la mateixa sessió va
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i,
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines
persones s’atorga aquesta representació.
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26.7.2011 va acordar
designar representants en diversos organismes.
En la mateixa sessió, el Ple va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va
delegar en la Junta de Govern la designació de representants en el supòsits en que
originàriament la competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a
excepció de la primera designació.
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, pel qual es regula el règim
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències
que tingui atribuides entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques
vinculades o dependents d’aquelles.
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de
representants en altres Ens.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
Un cop fetes, doncs, les primeres designacions, a la vista de l’escrit rebut de la
Coordinació General, es considera procedent modificar aquesta representació a la
Xarxa Audiovisual Local.
D’altra banda, paral·lelament, s’han detectat errors en el nom d’algunes de les
persones designades, i, per tant, cal procedir a subsanar aquestes errades materials,
d’acord amb la previsió de l’art. 105.2 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim
Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú,
respecte la possibilitat de rectificar els errors materials en qualsevol moment.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACORDAR la designació de representants en l’Organisme que es detalla,
substituint a la persona designada anteriorment:
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1.- Xarxa Audiovisual Local “XAL” (NIF XXXXXXXXX)
1.1.- ACORDAR el nomenament del Sr. Francesc Pena i Carbó, com a Vocal de ple
dret, en el Consell d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local, en substitució de la
Sra. Mònica Fulquet i Tenas.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació senyalada en l’apartat anterior ACORDAR
que els nou representants de la Diputació de Barcelona en el Consell
d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Jordi Serra i Isern
Sr. Francesc Josep Pena i Carbó
Sr. Josep Ma. Matas i Babon
Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Carlos Nieto Fernández
Sra. M. Isabel Aguayo Díez
Sr. Marc Rius Piniés
Sr. Josep Maria Civis Balasch

Segon.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte abans.
Tercer.- ACORDAR la correcció de les errades materials, d’acord amb l’article 105.2
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, detectades en alguns dels noms de les persones
designades pel Ple de 26.7.2011, en els Consorcis del Patrimoni de Sitges i del Parc
del Foix, d’acord amb el següent detall:
1.- Consorci del Patrimoni de Sitges (XXXXXXXXX)
1.1 En relació amb les persones designades per formar part del Consell General:
a) On diu Carmen Álvarez, ha de dir Carmen Álvarez Domínguez
b) On diu Pablo Damases Ramon, ha de dir Pablo Ignacio de Dalmases y de
Olabarría.
c) On diu Anna Valls Ramon ha de dir Ana Valls Ramon
d) Per tant, corregida l’errada corresponent, la designació restarà de la següent
manera:
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
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5.
6.
7.
8.
9.

Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sra. Carmen Álvarez Domínguez
Sr. Pablo Ignacio de Dalmases y de Olabarria
Sra. Ana Valls Ramon

1.2 En relació amb les persones designades per formar part de la Comissió Executiva:
a)

On diu Ferran Ignasi Llomart Gilaber, ha de dir Ferran Ignasi Llombart
Guilabert.

b) Per tant, restarà de la següent manera:
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sr. Ferran Ignasi Llombart Guilabert

2. Consorci del Parc del Foix (XXXXXXXXX)
En relació amb les persones designades per formar part de l’Assemblea General:
a) On diu Montserrat Blasco Pozam, ha de dir Montserrat Blasco Pozan
b) Per tant, corregida l’errada corresponent, la designació restarà de la següent
manera:
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sra. Montserrat Blasco Pozan

Quart .- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
Aquest Dictamen fou aprovat per unanimitat.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte la declaració d’urgència, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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