Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

Data:
Caràcter:
Hora començament:
Hora d’acabament:
Lloc de la reunió:

13 d’octubre de 2011
Ordinària
11.15 hores del matí
11.25 hores del matí
Sala Prat de la Riba

PRESIDENT
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
DIPUTATS
Excm. Sr. Alberto Fernández Díaz
Il.lm.
Sr. Ferran Civil Arnabat
Il.lm.
Sr. Josep Llobet Navarro
Il.lma. Sra. Mercè Conesa Pagès
Il.lm.
Sr. Carles Rossinyol Vidal
Il.lm.
Sr. Joan Carles García Cañizares
Il.lm.
Sr. Joaquím Ferrer Tamayo
Il.lm.
Sr. Xavier García Albiol
Il.lm.
Sr. Ramon Riera Macia
Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
Il.lm.
Sr. Jordi Subirana Ortells
Il.lm.
Sr. Marc Castells Berzosa
Il.lm.
Sr. Joan Puigdollers Fargas
Il.lm.
Sr. Josep Oliva Santiveri
Il.lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
Il.lm.
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
SECRETÀRIA GENERAL
Sra. Petra Mahillo García
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps
INTERVENTORA GENERAL
Sra. Teresa Raurich Montasell
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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Excm. Sr. Antoni Fogué Moya
Il.lm.
Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il.lm.
Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Il.lm.
Sr. Gerard Ardanuy Mata
Il.lm.
Sr. Josep Salom Ges
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.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 29 de setembre de 2011.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en els Consorcis del Patrimoni de Sitges i del Parc de la Serralada de
Marina, que modifica les designacions efectuades.
3.- Dictamen que proposa el nomenament de diversos representants en diversos
organismes públics.
Ratificació de:
4.- Decret de la Presidència de data 27 de setembre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament del dia 28 de setembre de 2011.
5.- Decret de la Presidència de data 28 de setembre de 2011, que resol nomenar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a la Promoció Turística
de les Valls del Montcau, per a la sessió de la Comissió Executiva del dia 29 de
setembre de 2011.
6.- Decret de la Presidència de data 30 de setembre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Consell Català
de la Salut del dia 3 d’octubre de 2011.
7.- Decret de la Presidència de data 3 d’octubre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savasona.
8.- Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol delegar la
representació de la Diputació de Barcelona per tal d’assistir a la reunió del Consorci de
l’Espai Natural de les Guilleries-Savasona en favor de l’Il.lm. Sr. Josep Salom Ges, el
dia 4 d’octubre de 2011.
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9.- Decret de la Presidència de data 3 d’octubre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del Garraf.
10.- Decret de la Presidència de data 4 d‘octubre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc de la Serralada
Litoral.
11.- Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Foment de la Societat del
Coneixement.
12.- Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut Català d’Avaluació de
Polítiques Públiques –IVÀLUA-.
Es dóna compte dels decrets següents:
13.- Decret de 15 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 338/2011-A, interposat pel senyor R. S. B. contra el decret de 10 de
juny de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV4341 a causa de l’existència d’unes pedres a la via.
14.- Decret de 16 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 287/2011-A2, interposat pel senyor C. A. O. T. contra el decret de
23 de març de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit que va tenir
lloc a la carretera BV-5103 a causa del mal estat de la calçada.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
15.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs d’apel·lació
288/2009 interposat per la senyora M. F. C. C. contra la sentència desestimatòria del
recurs interposat contra la resolució de la Diputació que acorda que “resten pendents
de resolució els aspirants de l’annex IV”.
16.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el
procés abreujat 354/2010, que desestima el recurs interposat per la senyora A. G. M.
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir en el pas de fusta dels jardins del
recinte titularitat de la Diputació, situat entre l’Hospital Casa de la Maternitat de
Barcelona i els Pavellons Helios.
Direcció de Relacions Internacionals
17.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni de col.laboració regulador de
la subvenció atorgada a la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, relatiu
a l’avantprojecte “Interferències Nord-Sud. Matarials d’educació, per al
desenvolupament”.
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Ratificació de:
18.- Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2011, que resol ampliar el
termini de resolució de la segona convocatòria de l’Espai de Concertació de la
Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la
sensibilització: Accions Puntuals (2011) i la nova composició de la Comissió de
Sensibilització.
Servei de Govern Local
19.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació de la convocatòria 2010 per a
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de
Concertació i rectificació d’errors materials diversos.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
20.- GRANOLLERS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents
noranta-tres mil set-cents trenta-vuit euros amb dinou cèntims (293.738,19) € a
l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
21.- FIGARÓ-MONTMANY.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tretze
mil tres-cents un euros amb trenta-cinc cèntims (13.301,35) € a l’Ajuntament de
Figaró-Montmany a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa
per finançar les inversions del pressupost 2011.
Caixa de Crèdit
22.- AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil cent (20.100) € per a finançar
l’actuació local “Espai fluvial riera Sentmenat” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
23.- AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta-dos mil (52.000) € per a finançar
l’actuació local “Millora voreres travessia” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
24.- AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-sis mil (26.000) € per a finançar
l’actuació local “Millores biblioteca Aliança” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
25.- AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil (30.000) € per a finançar l’actuació
local “Projectes espais públics” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Mercat de Treball
26.- Dictamen que proposa la modificació conveni tipus per atorgar subvencions a les
entitats locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO) per al desenvolupament del
projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social Europeu.
Oficina Tècnica de Turisme
27.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni específic del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 d’import dos-cents cinquanta mil
(250.000) € per “Casa Km 0 Enoturismespenedès”. Amb el Consorci de Promoció
Turística de l’Alt Penedès.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Convenis de col·laboració
28.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació d’un conveni específic de
col·laboració amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, als efectes de
l’actuació “Projecte de vorera de vianants a la carretera BV-1224 entre el carrer
Manresa i el carrer Sant Jaume”.
29.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació d’un conveni específic de
col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, als efectes de l’actuació “Carril
bici Ribes-Les Roquetes”.
Permisos d’obres
30.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres al Sr. B. C. V.,
en resolució de l’expedient núm. 2011/4628.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres a favor
del Sr. J. F. F. P., en resolució de l’expedient núm. 2011/5224.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. O. M., en
resolució de l’expedient núm. 2011/5525.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2011/5855.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. A. A. A.,
en resolució de l’expedient núm. 2011/6061.
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35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Órrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/6133.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Pere de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 2011/6245.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Castellví de la Marca, en resolució de l’expedient núm. 2011/6252.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Premiá de Dalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/6426.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2011/6451.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2011/6519.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F. C. i C.,
en resolució de l’expedient núm. 2011/6565.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Vilobí del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2011/6634.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
43.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades
l’any 2011 a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord.
44.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades per
la prevenció local d’incendis forestals l’any 2011 a l’ADF Vilanova de Sau al municipi
de Vilanova de Sau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2011, es pregunta si
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per
unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en els Consorcis del Patrimoni de Sitges i del Parc de la Serralada de
Marina, que modifica les designacions efectuades.- 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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Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, 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.
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, entre ells, el Consorci del Patrimoni
de Sitges i del Consorci del Parc de la Serralada de Marina.
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 atribuïdes 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 les noves propostes
efectuades, es considera procedent modificar aquesta representació en el Consorci del
Patrimoni de Sitges i en el Consorci del Parc de la Serrada de Marina, en el sentit que
es veurà a la part dispositiva.
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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 els Consorcis que es detallen,
substituint a la persona designada anteriorment:
1.- Consorci del Patrimoni de Sitges (XXXXXXXXX)
1.1.- Acordar el nomenament de la Sra. Guiomar Amell i Amell, com a vocal de
ple dret, en el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en
substitució de l’Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares.
1.2.- Acordar el nomenament de la Sra. Mònica Querol Querol, com a vocal de ple
dret, en el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en substitució
de la Sra. Carmen Álvarez Domínguez.
1.3.- Acordar el nomenament del Sr. Ferran Ignasi Llombart Guilabert, com a
vocal de ple dret, en el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, en
substitució de la Sra. Ana Valls Ramon.
1.4.- Acordar el nomenament de la Sra. Mònica Querol Querol, com a vocal de
ple dret, en la Comissió Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, en
substitució del Sr. Ferran Ignasi Llombart Guilabert
1.5.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en els apartats anteriors,
acordar :
a) Que els nou representants de la Diputació de Barcelona en el Consell General
del Consorci del Patrimoni de Sitges, són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sra. Guiomar Amell Amell
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Pablo Ignacio de Dalmases y de Olabarria
Sr. Ferran Ignasi Llombart Guilabert

b) Que els quatre representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Executiva del Consorci del Patrimoni de Sitges, són els següents:
1.
2.
3.
4.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sra. Mònica Querol Querol
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2. Consorci del Parc de la Serralada de Marina (XXXXXXXX)
1.1.- Acordar el nomenament de la Sra. Margarita Arce Marin, com a vocal de ple
dret, en l’Assemblea General del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, en
substitució de la Sra. Sónia Egea Pérez.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior acordar
que els nou representants de la Diputació de Barcelona en el l’Assemblea General
en el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sr. Jordi Serra i Isern
Sra. Margarita Arce Marín
Sr. Alex Mañas i Ballesté
Sr. Jordi Portabella i Calvete

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 o es
modifiquin abans.
Tercer.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
3.- Dictamen que proposa el nomenament de diversos representants en diversos
organismes públics.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, 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.
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 la mateixa sessió on es va
aprovar la designació de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011 es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament la
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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 atribuïdes 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.
D’altra banda, un cop fetes, doncs, les primeres designacions, cal continuar designant
representants en organismes on la Diputació de Barcelona té representació i, a la vista
de les noves propostes efectuades pel Grup del PP, modificar aquesta representació
en el Consorci del Museu Tèxtil de Terrassa, en el sentit que es veurà a la part
dispositiva.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Designar a les persones que es detallen representants de la Diputació de
Barcelona en cadascun dels organismes públics que es relacionen a continuació:
A) Consorcis
1. Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar vuit representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a vocals en l’Assemblea
General, d’acord amb l’art.11 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sra. M. Mercè Rius Serra
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
- Sr. Enric Aulí Mellado
- Sr. Ramon Minoves Pujols
- Sr. Domingo Ortiz Perona
- Sr. Ricard Martínez Monteagudo
- Sr. Oscar Ramírez Lara
- Sra. Immaculada Moraleda Pérez
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Segon.- Designar, d’entre els vuit anteriors, dos representants de la Diputació de
Barcelona en el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona com a
vocals en el Consell de Govern, d’acord amb l’art.12 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sra. M. Mercè Rius Serra
- Sr. Ramon Minoves Pujols
2. Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar deu representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
del Parc de Collserola com a vocals en la Assemblea General, d’acord amb l’art. 9
dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sr. Salvador Esteve Figueras
- Sra. M. Mercè Rius Serra
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
- Sr. Josep M. Julià Martínez
- Sra. Sara Jaurrieta Guarner
- Sr. Alberto Villagrasa Gil
- Sr. Joan Pons Navacerrada
- Sr. Jordi Bellapart Colomer
- Sr. Alfons Escoda Arbulo
- Sr. Xavier Florensa Cantons
Segon.- Proposar que s’integrin com a vocals en la Comissió Executiva del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola les tres persones següents:
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
- Sr. Josep M. Julià Martínez
- Sr. Alberto Villagrasa Gil
Tercer.- Proposar a l’Assemblea General que el Sr. Salvador Esteve Figueras
ocupi la Presidència o una de les dues Vice-presidències, segons correspongui,
d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci
3. Consorci de Gestió, Corporació Sanitària (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar tres representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
de Gestió, Corporació Sanitària com a vocals en la Junta de Govern, d’acord
amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci
Les persones designades són:
- Sr. Carles Rossinyol Vidal
- Sr. Xavier Garcia Albiol
- Sr. Jordi Roca Ventura
11/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- Designar Vice-president del Consorci de Gestió, Corporació Sanitària,
d’acord amb l’art. 8.2 i 14.1 dels Estatuts al Sr. Carles Rossinyol Vidal.
4. Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau
(NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau com a vocals en la Junta
General, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sr. Ramon Riera Macia
- Sr. Francesc Vila Albet
Segon.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a
la Promoció Turística de les Valls del Montcau al Sr. Ramon Riera Macia, com
a vocal en la Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 14 dels Estatuts del
Consorci, i substitut d’aquest, al Sr. Francesc Vila Albet.
5. Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar 2 representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci El
Far, Centre dels Treballs del Mar com a vocals en el Consell General, d’acord
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sr. Ferran Civil Arnabat
- Sr. Ramon Riera Macia
Segon.- Proposar com a Vicepresident II del Consorci entre les persones
designades al Consell General al Sr. Ferran Civil Arnabat
6. Consorci de la Fira de Terrassa (NIF XXXXXXXXX)
Designar tres representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de la Fira
de Terrassa com a vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 6 dels
Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sr. Ramon Riera Macia
- Sr. Jordi Subirana Ortells
- Sr. Pere Soler Campins
7. Consorci Observatori Català del Paisatge (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
Observatori Català del Paisatge, com a vocals en el Consell Rector, d’acord
amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci.
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Les persones designades són:
Titular:
Suplent:

Sr. Joan Puigdollers Fargas
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura

Segon.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci
Observatori Català del Paisatge el Sr. Joan Puigdollers Fargas, com a vocal en
la Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts i la clàusula 4 del
Conveni de constitució del Consorci, que reserva una Vocalia per a la Diputació de
Barcelona. Actuarà de suplent la mateixa persona que s’ha designat per al Consell
Rector.
8. Consorci per a la defensa de la Conca del Riu Besòs (NIF XXXXXXXXX)
Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a la
defensa de la Conca del Riu Besòs a la Sra. M. Mercè Rius Serra , com a vocal
en la Junta General, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci.
9. Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme (XXXXXXXXX)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
Promoció Turística de Costa del Maresme el Sr. Ramon Riera Macia, com a
vocal en la Junta de Govern, 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, i, en aquesta condició, s’incorporarà, igualment, a
la Comissió Permanent.
Segon.- Designar el Sr. Francesc Vila Albet, en substitució, per absència, del
Sr. Ramon Riera Macia, en la representació que aquest ostenta en els òrgans de
govern del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.
10. Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local –
CEMICAL- (NIF XXXXXXXXX)
Designar el Sr. Jordi Roca Ventura representant de la Diputació de Barcelona,
en el Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local –
CEMICAL, com a vocal en la Junta de Govern, completant els tres que
corresponen a aquesta Corporació, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts del
Consorci.
11. Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (NIF XXXXXXXXX)
Designar els tres Diputats/Diputades de la Corporació que es detallen
representants de la Diputació de Barcelona, en el Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat com a vocals en el Consell Plenari, d’acord amb l’art. 9 dels
Estatuts reguladors del Consorci.
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Les persones designades són:
-

Sr. Josep Llobet Navarro
Sr. Joan Puigdollers Fargas
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura

12. Consorci del Parc Fluvial del Llobregat (XXXXXXXXX)
Primer.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Parc Fluvial del Llobregat com a vocals en el Consell General ,
d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
Sr. Joan Puigdollers Fargas
Sr. Ramon Riera Macia
Segon.- Designar el Sr. Ramon Minoves Pujols, en substitució, per absència,
del Sr. Joan Puigdollers Fargas, com a representant de la Diputació de Barcelona
en les sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci del Parc Fluvial
del Llobregat.
Tercer.- Designar el Sr. Francesc Vila Albet, en substitució, per absència, del
Sr. Ramon Riera Macia, com a representant de la Diputació de Barcelona en les
sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci del Parc Fluvial del
Llobregat.
13. Consorci per a la Recuperació i Conservació del Riu Llobregat
(XXXXXXXXX)
Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a la
Recuperació i Conservació del Riu Llobregat el Sr. Joan Puigdollers Fargas , com
a vocal en la Junta General, d’acord amb l’art. 6 dels Estatuts del Consorci.
B) Entitat Pública Empresarial
1. Agència Catalana de Turisme (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Agència
Catalana de Turisme el Sr. Ramon Riera Macia, Diputat Delegat de
Desenvolupament Econòmic i Turisme, com a vocal en el Consell de Direcció
d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts del Consorci, i el Sr. Francesc Vila Albet,
Comissionat de Turisme, com a suplent.
Segon.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Agència
Catalana de Turisme el Sr. Ramon Riera Macia, Diputat Delegat de
Desenvolupament Econòmic i Turisme, com a vocal en el Consell General de
Participació d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci, i el Sr. Francesc Vila
Albet, Comissionat de Turisme, com a suplent.
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2. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
(NIF XXXXXXXXX)
Proposar al President/a de l’Institut el nomenament com representant d’aquesta
Corporació, en el Consell d’Administració de l’Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA), el Sr. Joan Puigdollers Fargas, d’acord amb l’art.
7.2.d. 4rt. dels seus Estatuts.
C) Fundacions
1. Fundació Fòrum Ambiental, (NIF XXXXXXXXX)
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Fòrum
Ambiental a la Sra. M. Mercè Rius Serra, com a vocal al Patronat, d’acord amb
els arts. 18.a i 20 dels Estatuts de la Fundació i l’art. 332-4.3 del Llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
2. Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans (Fund. Factor Humà),
(XXXXXXXXX)
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació per a la
Motivació dels Recursos Humans (Fund. Factor Humà) el Sr. Jordi Roca
Ventura com a patró en el Patronat, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la
Fundació.
D) Associacions Privades
1. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (XXXXXXXXX)
Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de
Socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Sr. Joan Carles
Garcia Cañizares, d’acord amb l’article 6 dels estatuts de l’Associació. Igualment,
es proposa a l’Assemblea General que el representant designat s’integri en la
Junta Executiva, d’acord amb l’article 18 dels estatuts.
E) Associacions d’Ens Locals
1. Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat el Sr. Joan Puigdollers Fargas,
com a vocal a l’Assemblea General, d’acord amb l’article 7.2.a) dels Estatuts de
l’Associació.
Segon.- Designar la Sra. M. Mercè Rius Serra, en substitució, per absència, del
Sr. Joan Puigdollers Fargas com a representant de la Diputació de Barcelona en
les sessions que celebrin els òrgans de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a
la Sostenibilitat, d’acord amb l’art. 17.2 dels Estatuts de l’Associació.
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F) Societats Mercantils
1)

TABASA Infrastructures i Serveis de Mobilitat SA (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Junta
General d’accionistes de la Societat TABASA Infrastructures i Serveis de
Mobilitat SA, el Sr. Manel Vila Valls.
Segon.- Proposar que el Sr. Manel Vila Valls sigui nomenat per la Junta General
com a membre del Consell d’Administració.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Societat Mercantil TABASA
Infrastructures i Serveis de Mobilitat 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 a l’interessat, per al seu coneixement i efectes.

G) Altres Òrgans
1. Comissió de Cooperació Local (Generalitat de Catalunya)
Primer.- Constatar que d’acord amb l’article 3 del Decret 377/2011, de 2 d’agost,
pel qual es regulen la composició, l’organització i les funcions de la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya, el representant de la Diputació de Barcelona, com
a vocal de la Comissió, és l’Excm. Salvador Esteve Figueras, President de la
Corporació.
Segon.- Que d’acord amb la previsió de l’art. 4 del propi decret, es designa com a
suplent el Sr. Joaquim Ferrer Tamayo.
2. Consell Català de la Salut (Servei Català de la Salut, Generalitat de
Catalunya)
Primer.- Designar 2 representants de la Diputació de Barcelona com a vocals en
el Consell Català de la Salut, del Servei Català de la Salut de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb la Disposició Transitòria 9a., en relació amb l’art. 18, de la
Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, així com amb la Disposició
Transitòria 1a. de l’Ordre de 28 d’agost de 1991, del Departament de Sanitat i
Seguretat social, per la qual s’estableixen els sistemes per a la designació dels
representants dels ens locals en els òrgans col·legiats de direcció i participació del
Servei Català de la Salut.
Les persones designades són:
- Sra. Mercè Conesa Pagès
- Sr. Xavier Garcia Albiol
SEGON.- ACORDAR la designació de representant en el Consorci que es detalla,
substituint a la persona designada anteriorment:
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1.- Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
(NIF XXXXXXXXX)
1.1.- ACORDAR el nomenament de la Sr. Gabriel Turmo Saínz, com a vocal de
ple dret, en el Consell General del Consorci del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa, en substitució del Sr. Antonio Enrique Pereira
Rebollar.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anteriors,
ACORDAR:
a) Que els sis representants de la Diputació de Barcelona en el Consell General
del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, són els
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sra. Eva Magdaleno Olivan
Sr. Gabriel Turmo Saínz

TERCER.- 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 o es
modifiquin abans.
QUART.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4.- Decret de la Presidència de data 27 de setembre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament del dia 28 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:
La Diputació de Barcelona forma part de l’Associació Privada “Fons Català de
Cooperació al desenvolupament” i per aquest motiu ha estat convocada a la sessió
que l’Associació celebrarà demà dia 28.9.2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels diferents Ens on té representació, i donat
que es considera d’interès la presència d’un representant de la Diputació de Barcelona
a la reunió convocada pel proper dia 28 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’esmentada Associació, perquè pugui representar la Corporació en la
sessió convocada.
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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,
RESOLC:
Primer.- Delegar la representació de la Diputació de Barcelona per assistir a la
sessió de la Junta convocada per l’Associació Privada “Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament”, per al proper dia 28.9.2011, com a membre de ple dret, amb
veu i amb vot, en favor de l’Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri.
Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Associació i a l’interessat per al seu coneixement
i efectes.
5.- Decret de la Presidència de data 28 de setembre de 2011, que resol nomenar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a la Promoció
Turística de les Valls del Montcau, per a la sessió de la Comissió Executiva del
dia 29 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 Promoció Turística de
les Valls del Montcau i, de conformitat amb la previsió estatutària, en forma part dels
seus òrgans de govern.
Atès que aquest el Consorci ha convocat una sessió de la Comissió Executiva per al
proper dia 29 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 29 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 per a la
Promoció Turística de les Valls del Montcau per assistir a la sessió de la Comissió
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Executiva del dia 29.9.2011 al Sr. FRANCESC VILA ALBET,
Turisme.

Comissionat de

Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci i a l’interessat, per al seu
coneixement i efectes. legals oportuns.
6.- Decret de la Presidència de data 30 de setembre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió del Consell
Català de la Salut del dia 3 d’octubre de 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor
literal següent:
La Llei 15/1990, de 15 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya, estableix la
representació de la Diputació de Barcelona en el Consell Català de Salut, òrgan que
ha convocat una sessió extraordinària i urgent per al dia 3.10.2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels diferents Ens on té representació, i donat
que es considera d’interès la presència d’un representant de la Diputació de Barcelona
a la reunió convocada pel proper dia 3.10.2011, cal procedir a designar representant
per assistir a aquesta sessió.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament del nou representant de la
Diputació en l’esmentat òrgan, 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,
RESOLC:
Primer.- Delegar la representació de la Diputació de Barcelona per assistir a la
sessió extraordinària i urgent convocada pel Consell Català de la Salut, per al proper
dia 3.10.2011, com a membre de ple dret, amb veu i amb vot, en favor de l’Il·lma. Sra.
Mercè Conesa Pagès
Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Català de Salut i a la interessada per al
seu coneixement i efectes.
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7.- Decret de la Presidència de data 3 d’octubre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de l’Espai Natural de
les Guilleries-Savassona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, 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 representació.
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 adoptar un
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la
designació de representants.
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.
Respecte del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona, s’ha convocat
una sessió per al proper dia 4.10.2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels diferents Ens on té representació, i donat
que es considera d’interès la presència de la Diputació de Barcelona a la reunió
convocada per l’esmentat Consorci pel proper dia 4.10.2011, cal procedir a designar
representants amb urgència.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament dels representants de la
Diputació en l’esmentat òrgan, perquè pugui representar la Corporació en el Consorci.
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
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competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona com a vocals en la Assemblea
General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Il·lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt d’Espais Naturals
- Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas, Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient
Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona, i a les persones designades, per al seu coneixement i efectes. oportuns.
8.- Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol delegar la
representació de la Diputació de Barcelona per tal d’assistir a la reunió del
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona en favor de l’Il.lm. Sr.
Josep Salom Ges, el dia 4 d’octubre de 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor
literal següent:
En data 3 d’octubre de 2011 es va designar com a representant de la Diputació de
Barcelona en el Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona l’Il·lm. Sr.
Joan Puigdollers Fargas.
Resultant que el Consorci té una reunió avui dia 4.10.2011 i que al Diputat Il·lm. Sr.
Joan Puigdollers Fargas li serà del tot impossible assistir per haver d’atendre
assumptes d’interès per a la Corporació, i atenent també la importància dels temes a
tractar en las sessió convocada pel dit Consorci, aquesta Presidència considera
convenient procedir a delegar per urgència, i només per aquesta sessió al Diputat Sr.
Josep Salom Ges, en substitució del Diputat Puigdollers Fargas, per representar la
Diputació de Barcelona.
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.
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En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26.7.2011 va adoptar un
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la
designació de representants.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament dels representants de la
Diputació perquè pugui representar la Corporació en el Consorci.
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Delegar la representació de la Diputació de Barcelona, per a la sessió
convocada per al dia 4.10.2011 pel Consorci de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona, en favor de l’Il·lm. Sr. Josep Salom Ges, en substitució de l’Il·lm. Sr. Joan
Puigdollers Fargas.
Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci de l’Espai Natural de les GuilleriesSavassona, i als interessats, per al seu coneixement i efectes oportuns.
9.- Decret de la Presidència de data 3 d’octubre de 2011, que resol designar
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del
Garraf.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratificà
el present Decret, que és del tenor literal següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, 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 representació.
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
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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 adoptar un
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la
designació de representants.
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.
Respecte del Consorci de Turisme del Garraf, s’ha convocat una sessió per al proper
dia 4.10.2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels diferents Ens on té representació, i donat
que es considera d’interès la presència de la Diputació de Barcelona a la reunió
convocada per l’esmentat Consorci pel proper dia 4.10.2011, cal procedir a designar
representants amb urgència.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament dels representants de la
Diputació en l’esmentat òrgan, perquè pugui representar la Corporació en el Consorci.
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
Turisme del Garraf a l’Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, 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 i, en aquesta condició, formarà part del Comitè Executiu, segons l’art. 13.
Segon.- Designar el Sr. Francesc Vila Albet, en substitució, per absència de
l’Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia, com a representant de la Diputació de Barcelona en
les sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci de Turisme del Garraf.
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 de Turisme del Garraf, i a les
persones designades, per al seu coneixement i efectes oportuns.
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10.- Decret de la Presidència de data 4 d‘octubre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, 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 representació.
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 adoptar un
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la
designació de representants.
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.
Respecte del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, s’ha convocat una sessió per al
proper dia 6.10.2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels diferents Ens on té representació, i donat
que es considera d’interès la presència de la Diputació de Barcelona a la reunió
convocada per l’esmentat Consorci pel proper dia 6.10.2011, cal procedir a designar
representants amb urgència.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament dels representants de la
Diputació perquè pugui representar la Corporació en el Consorci.
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
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competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc
de la Serralada Litoral a l’Il·lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, com a vocal en
el Consell Plenari d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, i a
la persona designada, per al seu coneixement i efectes oportuns.
11.- Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Foment de la Societat
del Coneixement.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, 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 representació.
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 adoptar un
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la
designació de representants.
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.
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Respecte de la Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, s’ha
convocat una sessió per al proper dia 7.10.2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels diferents Ens on té representació, i donat
que es considera d’interès la presència de la Diputació de Barcelona a la reunió
convocada per l’esmentada Fundació pel proper dia 7.10.2011, cal procedir a designar
representants amb urgència.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament dels representants de la
Diputació perquè puguin representar la Corporació en la Fundació.
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada
pel Foment de la Societat del Coneixement, com a Patró en el Patronat d’acord
amb l’art. 16 dels Estatuts de la Fundació, a l’Il·lm.. Sr. Marc Castells Berzosa,
Diputat delegat d’Educació i TIC.
Segon.- D’acord amb l’art. 19 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a
patró suplent, a l’Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, Diputat Delegat per a la
Cooperació Local
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 a la Fundació, i a les persones designades, per al
seu coneixement i efectes oportuns.
12.- Decret de la Presidència de data 4 d’octubre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut Català
d’Avaluació de Polítiques Públiques –IVÀLUA- .- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor
literal següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, 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.
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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 representació.
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 adoptar un
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la
designació de representants.
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.
Respecte del Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques- IVÀLUA,
s’ha convocat una sessió per al proper dia 6.10.2011.
Atès que la Diputació de Barcelona, hores d’ara encara no ha nomenat tots els seus
representants en els òrgans de govern dels diferents Ens on té representació, i donat
que es considera d’interès la presència de la Diputació de Barcelona a la reunió
convocada per l’esmentat Consorci pel proper dia 6.10.2011, cal procedir a designar
representants amb urgència.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament dels representants de la
Diputació perquè puguin representar la Corporació en el Consorci.
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques “IVÀLUA” com a vocals en el
Consell Rector, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci, representants que
segons es preveu al mateix article, apartat 1.c) han de ser un membre electe i un
expert en l’àmbit de l’avaluació.
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Les persones designades són:
- Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat Adjunt a la Presidència
- Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de la Corporació
Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci, i a les persones designades, per al
seu coneixement i efectes oportuns.
13.- Decret de 15 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 338/2011-A, interposat pel senyor R. S. B. contra
el decret de 10 de juny de 2011 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-4341 a causa de l’existència d’unes pedres a la via.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 338/2011-A, procediment
abreujat, interposat pel senyor R. S. B. contra el Decret, de data 10 de juny de 2011,
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats d'un accident de circulació sofert el dia 2 d'agost de 2010 a la
carretera BV-4341 a causa de l'existència, segons el reclamant, d'unes pedres a la via.
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 29 d’agost 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.
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.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
338/2011-A, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona
pel senyor R. S. B. contra el Decret, de data 10 de juny de 2011, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d'un
accident de circulació sofert el dia 2 d'agost de 2010 a la carretera BV-4341 a causa
de l'existència, segons el reclamant, d'unes pedres a la via.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 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. 338/2011-A, 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.
14.- Decret de 16 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs
contenciós administratiu núm. 287/2011-A2, interposat pel senyor C. A. O. T.
contra el decret de 23 de març de 2011 que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals derivats
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5103 a causa del mal
estat de la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal
següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha citat a la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 287/2011-A2, procediment
ordinari, interposat pel senyor C. A. O. T. contra el Decret de data 23 de març de 2011,
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 8 d’agost de 2010
a la carretera BV-5103 a causa, segons el reclamant, del mal estat de 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 8 de setembre de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
Asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España com a part interessada
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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.
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.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
287/2011-A2, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona pel senyor C. A. O. T., contra el Decret de data 23 de març de 2011, que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 8 d’agost de 2010
a la carretera BV-5103 a causa, segons el reclamant, del mal estat de la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 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. 287/2011-A2, 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.
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.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el
recurs d’apel·lació 288/2009 interposat per la senyora M. F. C. C. contra la
sentència desestimatòria del recurs interposat contra la resolució de la
Diputació que acorda que “resten pendents de resolució els aspirants de l’annex
IV”.- 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 senyora M. F. C. C. va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord de
la Diputació de Barcelona pel qual va ser exclosa d’una convocatòria. Dit recurs va ser
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substanciat per procediment abreujat núm. 113/2008, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 5 de Barcelona.
El 2 de febrer de 2009 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona va dictar
sentència desestimatòria del recurs, ja que la recurrent es va presentar al concurs i va
acceptar les bases d’aquest. Per aquest motiu, s’entén que la recurrent en el moment
de presentar-se al concurs i no haver recorregut les corresponents bases les acata i,
així mateix, es dedueix que acata els criteris de selecció de l’òrgan tècnic de promoció.
Per tant, no es pot acceptar la seva pretensió en no haver assolit el trànsit en relació
amb els mèrits en un moment posterior ja que no havia recorregut les bases de la
convocatòria en el moment anterior a la seva presentació. I a més, la recurrent no
aporta cap document de prova, ni tan sols indicis que poguessin reflectir la infracció de
l’òrgan tècnic de promoció de les bases de la convocatòria o dels elements reglats que
han de regir la seva actuació.
Contra l’esmentada sentència la senyora M. F. C. C. va interposar recurs d’apel·lació
davant la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
El 29 de juliol de 2011 l’esmentada Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència
desestimatòria del recurs d’apel·lació 288/2009 interposat per la senyora M. F. C. C.
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la sentència d’apel·lació, es
determina expressament que la sentència apel·lada es troba ajustada a dret.
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 altra 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, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació
interposat per la senyora M. F. C. C. contra la sentència desestimatòria del recurs
113/2008 interposat per l’esmentada recurrent contra la resolució de la Diputació de
Barcelona de 13/12/2007.
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.

31/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

16.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el procés abreujat 354/2010, que desestima el recurs interposat
per la senyora A. G. M. contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de la
caiguda que va patir en el pas de fusta dels jardins del recinte titularitat de la
Diputació, situat entre l’Hospital Casa de la Maternitat de Barcelona i els
Pavellons Helios.- 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. 3 de Barcelona, dictada en
el procediment abreujat 354/2010, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per la senyora A. G. M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de
14 d’abril de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir la recurrent en el
pas de fusta dels jardins del recinte titularitat de la Diputació, situat entre l’Hospital
Casa de la Maternitat de Barcelona i els Pavellons Helios.
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 el dany que s’ha produït la recurrent es deu
a la seva pròpia manca de diligència i cura en caminar per la via pública. 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 altra 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. 3 de
Barcelona, en el procediment ordinari 354/2010-L, relatiu al recurs contenciós
administratiu interposat per la senyora A. G. M. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys i perjudicis derivats de la caiguda que va patir la recurrent en el pas de fusta
sobre la gespa dels jardins del recinte titularitat de la Diputació, situat entre l’Hospital
Casa de la Maternitat de Barcelona i els Pavellons Helios.
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Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
17.- Dictamen que proposa aprovar l’addenda al conveni de col·laboració
regulador de la subvenció atorgada a la Xarxa de l’Observatori del Deute en la
Globalització, relatiu a l’avantprojecte “Interferències Nord-Sud. Materials
d’educació, per al desenvolupament”.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
I. ANTECEDENTS
En el marc de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions
Internacionals de la Diputació de Barcelona dóna suport als ens locals i a les entitats
privades sense afany de lucre de la província, a través de diferents línies d’actuació,
com la relativa a les accions de sensibilització a la població de la província de
Barcelona per tal que coneguin la realitat dels països en vies de desenvolupament i
per impulsar la solidaritat envers ells.
En data 25 de febrer de 2010, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les
Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació de
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització:
Avantprojectes (2010-2011) i Accions Puntuals (2010).
En concret, es van preveure tres convocatòries, una pels avantprojectes i dues per
accions puntuals. La convocatòria d’avantprojectes (convocatòria 01993/2010) tenia un
termini de presentació de sol·licituds que es va exhaurir el 15 d’abril de 2010 i la
primera convocatòria d’accions puntuals (convocatòria 01983/2010), el 31 de març de
2010.
A la convocatòria d’avantprojectes es van presentar un total de 18 sol·licituds, dels
quals 12 van ser subvencionats.
La Junta de Govern de la corporació, en sessió de data 10 de juny de 2010, va acordar
la resolució de la convocatòria, atorgant les esmentades subvencions i aprovant la
minuta de conveni de col·laboració que havia de regular aquests avantprojectes.
La Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització va rebre una subvenció per
import de dotze mil cent setanta-nou (12.179) € per desenvolupar l’avantprojecte
“Interferències Nord-Sud. Materials d’educació per al desenvolupament” que va ser
regulat en el conveni de col·laboració 1281/10 en vigor des del 27 de juliol de 2010.
Aquest conveni preveia entre les obligacions de la Xarxa de l’Observatori del Deute en
la Globalització (Pacte Segon) la següent:
I.

Garantir l’aportació, mitjançant fons propis o de tercers, de la part de la
financiació restant, és a dir, 118.161,99 €.
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Tanmateix el beneficiari va comunicar alteracions en el cost total del projecte atès que
tenia la previsió de rebre finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació
Internacional al Desenvolupament (AECID) i de l’ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat que finalment no va aconseguir.
En conseqüència, es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de col·laboració
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Xarxa de l’Observatori del Deute en la
Globalització, relatiu a l’avantprojecte “Interferències Nord-Sud. Materials d’educació
per al desenvolupament”, amb la finalitat d’adaptar les condicions de la subvenció
atorgada a la situació financera real.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona
(BOPB núm. 13, annex 1, de 15.01.2009).
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels
presents acords, segons el punt I) 3.b.3) de l’acord Cinquè del Decret del President
“sobre creació de la Junta de Govern, nomenament dels seus membres, delegació de
l’exercici de competències, genèriques i específiques, per part de la Presidència en
favor d’aquest òrgan col·legiat així com la fixació del règim de sessions ordinàries
d’aquest”, de 20 de juliol de 2011, publicat al BOPB de 4 d’agost de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta d’addenda al conveni de col·laboració regulador de la
subvenció atorgada a la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, relatiu a
l’avantprojecte
“Interferències
Nord-Sud.
Materials
d’educació,
per
al
desenvolupament”, segons el text que es reprodueix a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA XARXA DE L’OBSERVATORI DEL
DEUTE EN LA GLOBALITZACIÓ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ “INTERFERÈNCIES
NORD-SUD. MATERIALS D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT” EN EL MARC
DE L’ESPAI DE CONCERTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB LES ONGs
(2010-2011)
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, la Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, amb domicili a c/ XXX,
XX, XXXX i NIF XXXXXXXXX, representat per la Sra. Gemma Tarafa i Orpinell, segons
acord de la Junta de 18 de gener de 2010 i amb poders de representació segons els articles
17k i 22a dels Estatuts.
I de l’altra, la Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, 126 de
Barcelona (08008) i NIF núm. XXXXXXXXX, representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, President de la Diputació de Barcelona, a tenor de les competències que li
confereix l’article 34.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local i assistit per la
Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el
Decret de la Presidència de la corporació de 8 de setembre de 2011.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.-

Que des del 27 de juliol de 2010 està en vigor entre les parts el conveni de
col·laboració per a la realització del projecte de sensibilització “Interferències NordSud. Materials d’educació per al desenvolupament”, regulador de la subvenció
atorgada en el marc de l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les
ONGs (2010-2011).

II.-

Que durant l’execució del projecte s’ha identificat la necessitat de modificar el
pressupost atès que el beneficiari no ha rebut la financiació prevista de l’Agència
Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament i de l’ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat.

III.-

Que la minuta de la present addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de
Govern de data [ ].

Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents
PACTES
Primer.- Modificació del Pacte Segon
Les parts acorden substituir l’apartat I del Pacte Segon del conveni de col·laboració pel
següent:
I. Garantir l’aportació, mitjançant fons propis o de tercers, de la part de la financiació
restant, és a dir, 54.507,83 €.
També acorden substituir el punt ii de l’apartat II pel text que es transcriu a
continuació:
ii. Elaboració del vídeo “Interferències” amb 7 capítols que correspondran a les
temàtiques següents: Fluxos Financers Nord/Sud-Sud/Nord; Fluxos Comercials
Nord/Sud-Sud/Nord; Actors públics, en interès de qui?; Actors privats, qui els
controla?; Impactes ambientals, model producció i consum; Impactes del model
econòmic i de creixement; Moviments socials i alternatives.
Segon.- Manteniment dels pactes no mencionats en l’addenda
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni original, que no han estat
modificats pel pacte anterior de la present addenda, es mantenen en vigor tal com van ser
expressats en el mateix.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per
duplicat, en els llocs i dates que s’assenyalen.”

Segon.- Notificar els presents acords a la Xarxa de l’Observatori del Deute en la
Globalització.
18.- Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2011, que resol ampliar
el termini de resolució de la segona convocatòria de l’Espai de Concertació de la
Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de
la sensibilització: Accions Puntuals (2011) i la nova composició de la Comissió
de Sensibilització.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
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En data 10 de febrer de 2011 la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les
Bases reguladores i les dues convocatòries per a l’any 2011 de l’Espai de Concertació
de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de
la sensibilització: Accions Puntuals.
La primera convocatòria es va resoldre mitjançant acord de la Junta de Govern de data
26 de maig de 2011.
Tal com estableix la Base 6, el termini de presentació de sol·licituds per a la segona
convocatòria va finalitzar el 30 de juny de 2011 i, de conformitat amb la Base 13,
aquesta s’ha de resoldre abans del 30 de setembre de 2011.
Tanmateix, com a conseqüència del canvi de govern de la Corporació, no s’ha pogut
reunir la Comissió de Sensibilització, que avalua les sol·licituds, ja que la seva
composició reflectia l’estructura del Mandat 2007-2011 de la corporació.
Per aquesta raó es proposa ampliar el termini de resolució de la segona convocatòria
fins el 30 d’octubre de 2011 i aprovar una nova composició de la Comissió de
Sensibilització, adaptada a la nova estructura de la corporació.
Vista la urgència per a l’adopció de la present resolució, ateses les circumstàncies
exposades i la proximitat de la finalització del termini de resolució de la convocatòria,
és el President de la Diputació de Barcelona l’òrgan competent per adoptar-la, de
conformitat amb el disposat a l’article 34.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local.
En virtut de l’establert, es proposa a l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la pròrroga del termini de resolució de la segona convocatòria de
l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la
Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: Accions Puntuals, fins el 30 d’octubre de
2011, així com la nova composició de la Comissió de Sensibilització que, per a la
valoració de les sol·licituds d’aquesta segona convocatòria, serà la següent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència,
el Director de Relacions Internacionals,
la Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament,
la Responsable de l’Espai de Concertació amb la Societat Civil de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament,
la Responsable de Suport Municipal de l’Oficina de Cooperació al
Desenvolupament,
un representant tècnic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació,
un representant tècnic de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies,
un representant tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i
un representant tècnic de l’Àrea d’Atenció a les Persones.

Segon.- Publicar l’acord precedent al Butlletí Oficial de la Província.
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Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern de la present resolució en la propera
sessió que celebri.
Servei de Govern Local
19.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació de la convocatòria 2010 per
a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport als serveis i activitats del
Pla de Concertació i rectificació d’errors materials diversos.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2010
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 15 d’abril de 2010, va
aprovar la resolució de la convocatòria pública per a l’exercici 2010 de l’àmbit de
suport a serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.
D’acord amb els articles 4.3 i 5 de l’esmentada convocatòria, les actuacions en raó de
les quals es van atorgar els ajuts s’havien d’executar en el període comprès entre l’1
de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2010, i justificar-se com a màxim el 31 de
març de 2011.
Posteriorment, la Junta de Govern, en reunió de 27 de gener de 2011, va prorrogar
amb caràcter general el termini de justificació de les actuacions fins el 30 de juny de
2011.
Atès que l’article 8 de la convocatòria estableix que, un cop transcorregut els terminis
màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un termini improrrogable per presentar la
documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, transcorregut
el qual es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació dels ajuts no
justificats.
Per escrit de 21 de juny de 2011 es va informar als ens beneficiaris de la seva relació
d’ajuts pendents de justificar i es va fixar el 20 de juliol de 2011 com a data màxima
per a presentar a la Diputació la documentació de justificació.
En l’esmentada comunicació s’advertia que, transcorregut el termini anterior sense que
la justificació i/o esmena dels defectes s’hagués produït, es procediria al tancament de
la convocatòria i la revocació dels ajuts no justificats.
Transcorregut el termini d’audiència, i als efectes del tancament i liquidació de la
convocatòria, es dóna aquesta situació:




Existeixen ajuts pendents de justificar, que s’han de donar de baixa per
revocació.
Alguns ens beneficiaris, dins del termini establert per justificar, han comunicat a
la Diputació la seva renúncia als ajuts atorgats.
En alguns ajuts, un cop completada l’actuació que va fonamentar la concessió,
existeix saldo per la diferència entre l’import concedit i l’import efectivament
justificat, per la qual cosa s’ha de procedir a la reducció del seu import.
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Així mateix, durant aquest termini, alguns Ajuntaments s’han posat en contacte amb la
Diputació per presentar al·legacions i sol·licituds referides a algunes de les seves
actuacions pendents.
L’Ajuntament de Rubí ha presentat escrit d’al·legacions en considerar que l’actuació
10/Y/61746 “Accions de suport a parcs empresarials de Rubí”, gestionada pel Servei
de Teixit Productiu, s’ha justificat correctament en la seva totalitat i no procedeix, per
tant, la reducció de l’import concedit.
S’acompanya com Annex 1 al present dictamen informe del centre gestor en què es
proposa rebutjar les al·legacions presentades en base a:


La justificació com a despesa directa del que el centre gestor considera
despesa indirecta, en tractar-se de sous de direcció i coordinació; comportant
aquesta reclassificació una disminució en l’import total justificat de despesa
directa i, com a conseqüència, una reducció de l’import total justificat de
despesa indirecta, que, com a màxim, ha de ser del 15% del cost total de
l’actuació.



La reducció del període de justificació admès dels dos tècnics/ques, atès que
un cop examinats els materials de justificació i cronogrames, no queda
acreditada la dedicació durant un determinat període d’aquestes persones.



La no acreditació de la realització de totes les actuacions previstes i la falta de
documentació acreditativa d’altres.

L’Ajuntament de Cervelló ha presentat sol·licitud de pròrroga per poder subsanar els
errors en la documentació de justificació de les actuacions 10/Y/62303 “Impulsar,
consolidar i promocionar el comerç i l'Associació de la Unió de Botiguers de Cervelló”,
gestionada pel Servei de Comerç Urbà, i 10/Y/61855 “12a Fira de Cervelló. 4a
Trobada del Vidre” i 10/Y/61951 “12a Fira de Cervelló. 4a Trobada del Vidre”,
gestionades per l’Oficina de Mercats i Fires Locals.
Respecte d’aquesta sol·licitud, s’han de formular les consideracions següents:


Els terminis de justificació i/o esmena d’errors han estat els mateixos per a tots
els ens locals amb actuacions pendents de justificar, i s’han comunicat
degudament.



La concessió d’una pròrroga puntual en el termini d’esmena d’errors suposaria
un greuge comparatiu vers la resta d’ens afectats, la qual cosa no pot acceptarse en el marc d’una convocatòria.



S’ha de tenir en compte també que per acord de la Junta de Govern de
27/1/2011 ja es va prorrogar amb carècter general tres mesos el termini de
justificacio d’aquestes actuacions; havent disposat els ens beneficiaris de
temps suficient per justificar les seves actuacions.

Sobre la base d’aquestes consideracions, procedeix la desestimació de la sol·licitud
presentada per l’Ajuntament de Cervelló.
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RECTIFICACIÓ D’ERRORS DIVERSOS
L’article 1 de la convocatòria de l’any 2011 d’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit
de suport als serveis i les activitats, aprovada per la Junta de Govern el 25 de
novembre de 2010, obliga a presentar les sol·licituds mitjançant el formulari
SOL-Y-001. D’acord amb l’article 3, les condicions específiques de concertació de
cada acció i, si s’escau, l’obligació de presentar documentació complementària,
s’estableixen en el formulari de sol·licitud; acceptant l’ens totes aquestes condicions en
presentar la seva sol·licitud.
Atès que l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home ha detectat l’error
material següent en les condicions de concertació que hi consten en el formulari
SOL-Y-001 relatives a l’acció de suport “Foment de les polítiques locals d’igualtat de
dones i homes”: consten com despeses no elegibles “les despeses del personal del
propi ens”, quan hauria de ser: “les despeses del personal del propi ens, llevat les del
personal dels centres d’informació i recursos per a dones (CIRD)”.
S’acompanya com Annex 2 al present dictamen informe del centre gestor en el qual hi
consta:



Que cap ens local ha resultat discriminat pel fet de no conèixer aquesta
condició.
Que aquesta modificació no causarà perjudicis als ens que han obtingut ajut.

D’altra banda, per decret de la Presidència de 4 de juliol de 2011, es van aprovar
diverses baixes d’ajuts atorgats en el marc de la convocatòria 2010 de l’àmbit de
suport als serveis i activitats, entre d’altres, la següent renúncia:
Centre gestor
Oficina de Mercats i
Fires Locals

Ens local
Ajuntament
d’Oristà

NIF

Nom de l’actuació

XXXXXXXXX

Fira d’Artesania del
Lluçanès

Import
concedit €
2.000

Codi
XBMQ
10/Y/62024

S’acompanya com Annex 3 al present dictamen informe del centre gestor en el qual es
fa constar que l’aprovació d’aquesta renúncia va ser un error atès que l’Ajuntament no
havia renunciat expressament a l’ajut sinó que va presentar una justificació defectuosa
i el centre gestor, en considerar que els defectes no eren esmenables, va instar la
tramitació d’una renúncia quan, en tractar-se realment d’una revocació, s’hauria hagut
de permetre amb caràcter previ que l’Ajuntament esmenés els defectes.
Per això, i previ escrit de requeriment d’esmena dels defectes de la documentació
justificativa, l’Ajuntament, dins del termini establert, els ha esmenat i, per tant, cal
tornar a reconèixer l’ajut, amb les mateixes condicions inicials establertes.
FONAMENT LEGAL
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual les
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors existents en els seus actes.
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Vist el Decret número 7392/11, de 26/7/2011, epígraf 12.2.b), que atribueix al Diputat
delegat per a la cooperació local la competència per elevar a Junta de Govern
l’aprovació del catàleg de serveis i activitats, així com la seva regulació, convocatòria,
resolució, i la seva liquidació i tancament definitiu, que pot comportar revocació
d’accions de suport.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el tancament i liquidació de la convocatòria de l’any 2010 per a
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de
Concertació.
Segon.- DONAR de baixa per revocació els ajuts que s’indiquen a continuació,
concedits per la Junta de Govern el 15 d’abril de 2010, en el marc de la convocatòria
esmentada en l’acord primer, per falta de justificació o per no haver-se esmenat els
defectes en la documentació justificativa en el termini establert:
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RELACIÓ DE BAIXES PER AJUTS REVOCATS

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011285

C1A00

Comissionat de
Turisme
Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Gerència de
Serveis d'Esports

Ens local

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

Import
aprovat

Núm. de
document

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

AJ. ALELLA

XXXXXXXXX 10Y63722

VI Jornades
Gastronòmiques del
Raïm i Vi DO Alella

1.000,00 1003002090

3

G/C1A00/432A0/46250

AJ. ALELLA

XXXXXXXXX 10Y63239

Implantació d'un Punt
d'Informació
d'Habitatge (PIH)
vinculat a l'OAC

15.300,00 1003002133

18

G/31300/153A0/46250 15.300,00 1103901229

AJ. AMETLLA DEL
VALLES, L'

XXXXXXXXX 10Y64733

Diumenge actiu

2.171,00 1003002138

1

G/41100/341A0/46251

2.171,00 1103901383

6.000,00 1003002144

122

G/B1100/172B0/46250

6.000,00 1103901399

2.400,00 1003002144

38

G/B1100/172B2/46250

2.400,00 1103901428

2.021,00 1003002142

94

G/41100/341A0/46251

2.021,00 1103901384

1.000,00 1003002075

33

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901269

1.349,40 1003002028

3

G/81100/323A0/46250

1.349,40 1103901374

2.750,00 1003002075

42

G/51101/313A0/46250

2.750,00 1103901271

1.900,00 1003002079

1

G/71102/332A1/46250

1.900,00 1103901254

2009/0011325

31300

2009/0011299

41100

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. ARGENTONA

XXXXXXXXX 10Y63197

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. ARGENTONA

XXXXXXXXX 10Y63111

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis d'Esports

AJ. BADALONA

XXXXXXXXX 10Y65056

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. BALENYA

XXXXXXXXX 10Y63963

2009/0011289

81100

Gerència de
Serveis
d'Educació

AJ. BEGUES

XXXXXXXXX 10Y61021

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. BEGUES

XXXXXXXXX 10Y64313

2009/0011280

71102

Oficina de
AJ. CALAF
Patrimoni Cultural

XXXXXXXXX 10Y64470

Projecte de prevenció
de residus. Seguiment
implantació la taxa
justa
Campanya per la
implantació de la
recollida selectiva d'oli
domèstic
Equinoteràpia escoles
d'educació especial
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)
Consell de la infància i
l'adolescència de
Begues
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Documental
recuperació memòria
històrica

41/159

1.000,00 1103901190

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011298

D1103

Servei de
Polítiques de
Diversitat i
Ciutadania

AJ. CALAF

XXXXXXXXX 10Y61295

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. CALDES
D'ESTRAC

XXXXXXXXX 10Y62139

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. CALDES
D'ESTRAC

XXXXXXXXX 10Y62204

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. CALDES
D'ESTRAC

XXXXXXXXX 10Y63970

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

AJ. CAPELLADES

XXXXXXXXX 10Y61683

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. CASTELLBELL
XXXXXXXXX 10Y63980
I EL VILAR

2009/0011285

C1A00

AJ.
CASTELLTERÇOL

2009/0011329

E1100

Comissionat de
Turisme
Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. CENTELLES

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. CENTELLES

Ens local

AJ.
CASTELLTERÇOL

NIF

Codi
XBMQ

XXXXXXXXX 10Y63859

Actuació

Espai obert
Disseny i fabricació de
bosses reciclables pel
mercat municipal de
Caldes d'Estrac
Projecte de
desenvolupament i
comerç a les Tres
Viles
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)
DINAMITZACIÓ DEL
TEIXIT PRODUCTIU
DE CAPELLADES
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)
Castellterçol Futur

Senyalització,
informació i millora en
la recollida selectiva
Activitats relacionades
amb els animals de
XXXXXXXXX 10Y63989
companyia (gossos i
gats)
Projectes i activitats en
XXXXXXXXX 10Y64366
matèria de sanitat
ambiental
XXXXXXXXX 10Y61861
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Import
aprovat

Núm. de
document

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

1.623,47 1003001986

12

G/D1103/232A4/46250

1623,47 1103901291

500,00 1003002062

32

G/E1100/431A0/46250

500,00 1103900178

1.000,00 1003002083

17

G/E1100/431A0/46250

1.600,00 1003002075

55

G/51101/313A0/46250

13.662,00 1003002077

4

G/C1103/433A0/46250 13.662,00 1103901145

1.000,00 1003002075

89

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901262

1.000,00 1003002090

47

G/C1A00/432A0/46250

1.000,00 1103901191

1.000,00 1003002062

61

G/E1100/431A0/46250

1.000,00 1003002075

114

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901263

3.850,00 1003002075

115

G/51101/313A0/46250

3.850,00 1103901272

1.000,00

1103901185

1.600,00 1103901259

1.000,00

1103901378
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Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

Ens local

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

AJ. CERVELLO

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. COLLBATO

2009/0011271

B1100

2009/0011317

71103

2009/0011285

C1A00

2009/0011343

61101

2009/0011326

D1101

2009/0011326

D1101

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. FONT-RUBI

2009/0011285

C1A00

Comissionat de
Turisme

AJ. GIRONELLA

Gerència de
AJ.
Serveis de Medi
COLLSUSPINA
Ambient
Oficina de Difusió
AJ. COPONS
Artística
Comissionat de
Turisme
Servei d'Acció
Social
Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome
Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

7A EDICIÓ
PROMOCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE
LA INNOVACIÓ PER
XXXXXXXXX 10Y61695
AL FOMENT DE LES
INICIATIVES
EMPRESARIALS DE
LA VALL BAIXA
Projectes i activitats en
XXXXXXXXX 10Y64368
matèria de sanitat
ambiental
Edició de publicacions
XXXXXXXXX 10Y63123
recollida matèria
orgànica
XXXXXXXXX 10Y62825

Concert de Tardor
Mapa de presentació
d'activitats de Cornellà
de Llobregat
Taller d'economia
domèstica

Import
aprovat

Núm. de
document

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

6.000,00 1003002077

16

G/C1103/433A0/46250

6.000,00 1103901154

2.050,00 1003002075

124

G/51101/313A0/46250

2.050,00 1103901273

1.000,00 1003002144

48

G/B1100/172B2/46250

1.000,00 1103901429

1.000,00 1003002054

19

G/71103/335A0/46250

1.000,00 1103901222

2.000,00 1003002090

60

G/C1A00/432A0/46250

2.000,00 1103901192

1.000,00 1003002160

50

G/61101/231A2/46250

1.000,00 1103901335

AJ. CORNELLA
DE LLOBREGAT

XXXXXXXXX 10Y63754

AJ. CUBELLES

XXXXXXXXX 10Y66051

AJ.
ESPARREGUERA

XXXXXXXXX 10Y60653

Programa d'actuació
municipal en igualtat
de gènere

5.056,62 1003002016

52

G/D1101/232A1/46250

5.056,62 1103901441

AJ.
ESPARREGUERA

XXXXXXXXX 10Y60786

Assessorament jurídic i
psicològic

6.000,00 1003002016

176

G/D1101/232A1/46250

6.000,00 1103901442

1.000,00 1003002075

144

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901268

1.000,00 1003002090

68

G/C1A00/432A0/46250

1.000,00 1103901193

Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Tríptic de rutes per
XXXXXXXXX 10Y63742
caminades
XXXXXXXXX 10Y64388
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Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011352

11C10

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

AJ. GIRONELLA

XXXXXXXXX 10Y64677

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. HOSTALETS
DE PIEROLA, ELS

XXXXXXXXX 10Y63032

2009/0011280

71102

Oficina de
AJ. HOSTALETS
Patrimoni Cultural DE PIEROLA, ELS

XXXXXXXXX 10Y64589

2009/0011271

B1100

2009/0011329

E1100

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011352

11C10

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de
Comerç

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

Ens local

AJ. IGUALADA

NIF

Codi
XBMQ

XXXXXXXXX 10Y63182

Actuació

Curs d'informàtica per
apropar les noves
tecnologies a la
ciutadania
Adquisició d'un
sonòmetre per al
control d'activitats i
instal·lacions
Redacció del projecte
museogràfic del
Centre paleontològic
dels Hostalets de
Pierola
Reducció d'emissions
de GEH

Promoció i
XXXXXXXXX 10Y61996 dinamització de la FiraMercat de la Llagosta
Projectes i activitats en
AJ. LLINARS DEL
XXXXXXXXX 10Y64443
matèria de sanitat
VALLES
ambiental
Gestió del centre
AJ. MANRESA
XXXXXXXXX 10Y62163
comercial urbà
"Manresa Comercial"
Materialització de
campanyes de
AJ. MARTORELL
XXXXXXXXX 10Y62132
promoció i difusió del
mercat
Cursos de formació
AJ. MASIES DE
per facilitar l'accés
ROficina de Difusió XXXXXXXXX 10Y64599
electrònic a l'oferta de
Artística, LES
serveis i tràmits
AJ. MASIES DE
Campanya de recollida
ROficina de Difusió XXXXXXXXX 10Y63087 de la matèria orgànica
Artística, LES
del municipi
AJ. LLAGOSTA,
LA

44/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

515,29 1003002115

31

G/11C10/928A0/46250

515,29 1103901170

4.000,00 1003002144

165

G/B1100/172B1/46250

4.000,00 1103901405

15.000,00 1003002096

18

G/71102/336A0/46250 15.000,00 1103901260

8.000,00 1003002144

108

G/B1100/172B0/46250

900,00 1003002062

90

G/E1100/431A0/46250

3.850,00 1003002076

5

G/51101/313A0/46250

3.000,00 1003002083

68

G/E1100/431A0/46250

1.200,00 1003002062

121

G/E1100/431A0/46250

500,00 1003002115

42

G/11C10/928A0/46250

500,00 1103901172

1.500,00 1003002144

14

G/B1100/172B2/46250

1.500,00 1103901425

8.000,00 1103901398

900,00

1103901258

3.850,00 1103901274

3.000,00

1.200,00

1103901416

1103901341

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

2009/0011284

D1104

Oficina de
Participació
Ciutadana

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. MONTCADA I
REIXAC

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. MONTMANEU

XXXXXXXXX 10Y63043

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. MONTMANEU

XXXXXXXXX 10Y64465

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. MURA

XXXXXXXXX 10Y63888

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. MURA

XXXXXXXXX 10Y64257

2009/0011285

C1A00

Comissionat de
Turisme

AJ. OLIVELLA

XXXXXXXXX 10Y63808

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. OLVAN

XXXXXXXXX 10Y63891

2009/0011317

71103

2009/0011298

D1103

Ens local

AJ. MEDIONA

AJ. MOLINS DE
REI

Oficina de Difusió
AJ. PALAFOLLS
Artística
Servei de
Polítiques de
AJ. PALAFOLLS
Diversitat i
Ciutadania

NIF

Codi
XBMQ

XXXXXXXXX 10Y63153

Actuació

Nit de les perseides

Desenvolupament del
Pla de participació.
Potenciar el teixit
XXXXXXXXX 10Y61331
associatiu i els canals
comunicatius
Programa de
sensibilització i
XXXXXXXXX 10Y63126 divulgació dels valors
naturals de Montcada i
Reixac
Adquisició d'un
sonòmetre
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Edició del fulletó
desplegable d'Olivella
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)

Import
aprovat

Núm. de
document

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

3.000,00 1003002144

77

G/B1100/172B2/46250

62,41 1103901432

7.883,00 1003001991

34

G/D1104/924A0/46250

7.883,00 1103901391

4.000,00 1003002144

51

G/B1100/172B2/46250

4.000,00 1103901430

4.000,00 1003002144

176

G/B1100/172B1/46250

4.000,00 1103901408

1.500,00 1003002076

56

G/51101/313A0/46250

1.500,00 1103901275

1.000,00 1003002076

66

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901276

1.000,00 1003002076

67

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901278

1.000,00 1003002156

33

G/C1A00/432A0/46250

1.000,00 1103901202

1.000,00 1003002078

171

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901290

XXXXXXXXX 10Y62986

Connectors

2.000,00 1003002069

7

G/71103/335A0/46250

2.000,00 1103901225

XXXXXXXXX 10Y61211

1001 nits

1.230,00 1003001986

53

G/D1103/232A4/46250

1230,00 1103901351

45/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011352

11C10

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

AJ. PAPIOL, EL

XXXXXXXXX 10Y64647

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

AJ. PIERA

XXXXXXXXX 10Y61685

2009/0011285

C1A00

Comissionat de
Turisme

AJ. PRATS DE
REI, ELS

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. PUIGDALBER

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011326

D1101

Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011326

D1101

Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

Ens local

AJ. ROCA DEL
VALLES, LA

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

Import
aprovat

Connecta't

FOMENT DE LA
COOPERACIÓ
EMPRESARIAL
2a edició de la
caminada per la ruta
XXXXXXXXX 10Y63790
de la batalla dels Prats
de Rei
Projectes i activitats en
XXXXXXXXX 10Y64281
matèria de sanitat
ambiental
Canvis i ampliacions
del mercats de venda
XXXXXXXXX 10Y61859
no sedentària de la
Roca, la Torreta i Sta.
Agnès

Núm. de
document

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

2.354,69 1003002115

112

G/11C10/928A0/46250

2.354,69 1103901180

2.000,00 1003002077

6

G/C1103/433A0/46250

2.000,00 1103901147

500,00 1003002156

30

G/C1A00/432A0/46250

500,00 1103901201

1.100,00 1003002076

100

G/51101/313A0/46250

1.100,00 1103901279

1.000,00 1003002062

98

G/E1100/431A0/46250

AJ. SALDES

XXXXXXXXX 10Y60749

Aprenentatge de
relaxació i gestió de
les emocions

500,00 1003002016

140

G/D1101/232A1/46250

AJ. SANT ADRIA
DE BESOS

XXXXXXXXX 10Y62141

Materialització de
campanyes de
promoció i difusió del
mercat

4.400,00 1003002062

162

G/E1100/431A0/46250

AJ. SANT
CLIMENT DE
LLOBREGAT

XXXXXXXXX 10Y60609

Polítiques d'igualtat de
dones i homes

1.221,03 1003002016

10

G/D1101/232A1/46250

AJ. SANT CUGAT
DEL VALLES

XXXXXXXXX 10Y61890

Nova distribució de les
parades de Mercat i
climatització de la sala
de vendes

12.000,00 1003002062

175

G/E1100/431A0/46250

46/159

Import
de la
baixa

Aplicació
pressupostària

1.000,00

1103901365

500,00 1103901448

4.400,00

1103901366

1.221,03 1103901450

12.000,00

1103901367

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. SANT ESTEVE
XXXXXXXXX 10Y63169
SESROVIRES

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. SANT ESTEVE
XXXXXXXXX 10Y64330
SESROVIRES

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. SANT FOST
DE
XXXXXXXXX 10Y63098
CAMPSENTELLES

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. SANT JOAN
DE
VILATORRADA

XXXXXXXXX 10Y63926

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

AJ. SANT POL DE
MAR

XXXXXXXXX 10Y61711

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. SANT QUIRZE
DEL VALLES

XXXXXXXXX 10Y63104

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. SANT
SALVADOR DE
GUARDIOLA

XXXXXXXXX 10Y64004

Ens local

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

Enllumenat sostenible
(fanals fotovoltaics) al
camí de Vallserrat a
Ca n'Amat
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Concurs de reciclatge
dels centres educatius
del municipi de Sant
Fost de Campsentelles
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)
EDICIÓ I PUBLICACIÓ
DE 3 TARGETONS
INFORMATIUS
SOBRE ELS SERVEIS
QUE S'OFEREIXEN
DES DE LA
REGIDORIA,
ADREÇATS ALS
COL·LECTIUS
COMERÇ I
EMPRESA, ATURATS
EN RECERCA DE
FEINA I
EMPRENEDORS
Edició i publicació dels
usos ambientals de la
serra de Galliners
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)

47/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

5.000,00 1003002144

97

G/B1100/172B0/46250

5.000,00 1103901396

5.500,00 1003002076

153

G/51101/313A0/46250

5.500,00 1103901281

2.000,00 1003002144

25

G/B1100/172B2/46250

2.000,00 1103901426

1.000,00 1003002076

167

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901283

2.295,00 1003002077

32

G/C1103/433A0/46250

2.295,00 1103901157

2.000,00 1003002144

31

G/B1100/172B2/46250

2.000,00 1103901427

1.000,00 1003002078

11

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901285

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011352

11C10

2009/0011343

61101

2009/0011280

71102

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. TALAMANCA

XXXXXXXXX 10Y64043

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. TALAMANCA

XXXXXXXXX 10Y64416

2009/0011285

C1A00

Comissionat de
Turisme

AJ. TAVERNOLES

XXXXXXXXX 10Y63806

2009/0011289

81100

AJ. TEIA

XXXXXXXXX 10Y61083

2009/0011289

81100

AJ. TEIA

2009/0011289

81100

AJ. TEIA

Centre gestor

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local
Servei d'Acció
Social

Ens local

4.007,69 1003002115

92

G/11C10/928A0/46250

4.007,69 1103901175

500,00 1003002160

148

G/61101/231A2/46250

500,00 1103901337

2.000,00 1003002096

15

G/71102/336A0/46250

2.000,00 1103901257

1.000,00 1003002078

66

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901287

1.000,00 1003002078

67

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901289

1.000,00 1003002090

183

G/C1A00/432A0/46250

1.000,00 1103901198

Dinamització dels fons
batllori

1.356,99 1003002001

45

G/81100/323A0/46250

1.356,99 1103901369

XXXXXXXXX 10Y61036

Programa de
qualificació
professional inicial

1.681,10 1003002003

24

G/81100/323A0/46250

1.681,10 1103901372

XXXXXXXXX 10Y60962

Centre de formació de
persones adultes

3.638,32 1003002040

44

G/81100/323A0/46250

3.638,32 1103901380

3.500,00 1003002115

38

G/11C10/928A0/46250

3.500,00 1103901171

1.000,00 1003002075

185

G/51101/313A0/46250

1.000,00 1103901266

AJ. SANT VICENÇ
DELS HORTS

XXXXXXXXX 10Y64700

AJ. STA. FE DEL
PENEDES

XXXXXXXXX 10Y65881

Oficina de
AJ. TALAMANCA
Patrimoni Cultural

XXXXXXXXX 10Y64586

Gerència de
Serveis
d'Educació
Gerència de
Serveis
d'Educació
Gerència de
Serveis
d'Educació

2009/0011352

11C10

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. TORRE DE
CLARAMUNT, LA

XXXXXXXXX 10Y64722

AJ. TORRE DE
CLARAMUNT, LA

XXXXXXXXX 10Y64050

Eines per donar
resposta llei 11/2007
d'accés electrònic dels
ciutadans
Projecte evitem
l'exclusió
Museïtzació del
conjunt de Santa
Magdalena
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Creació de rutes de
senderisme i BTT a
Tavèrnoles

Implantació d'un
sistema informatitzat
del registre d'entrades
i sortides dels
documents a
l'Ajuntament
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)

48/159

Núm. de
document

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

Actuació

Import
aprovat

Import
de la
baixa

Aplicació
pressupostària

NIF

Codi
XBMQ

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011289

81100

2009/0011329

E1100

2009/0011285

C1A00

2009/0011280

71102

2009/0011271

B1100

2009/0011329

E1100

2009/0011273

C1102

2009/0011285

C1A00

2009/0011285

C1A00

Gerència de
Serveis
d'Educació
Gerència de
Serveis de
Comerç
Comissionat de
Turisme

Ens local

XXXXXXXXX 10Y64422

Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental

AJ. TORRELLES
DE LLOBREGAT

XXXXXXXXX 10Y61064

Aula d'Estudi 2010

AJ. VIC

XXXXXXXXX 10Y62108

AJ. VILADA

XXXXXXXXX 10Y63622

XXXXXXXXX 10Y64562

AJ. VILAFRANCA
DEL PENEDES

XXXXXXXXX 10Y63213

AJ. VILANOVA I
LA GELTRU

XXXXXXXXX 10Y61915

AJ. VILANOVA I
LA GELTRU

XXXXXXXXX 10Y62364

Comissionat de
Turisme

AJ. VILASSAR DE
MAR

XXXXXXXXX 10Y63769

Comissionat de
Turisme

CONSORCI DE
TURISME DEL
GARRAF

Gerència de
Serveis de
Comerç
Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic

Actuació

AJ. TORRE DE
CLARAMUNT, LA

Oficina de
AJ. VILADECANS
Patrimoni Cultural

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

NIF

Codi
XBMQ

Import
aprovat

Núm. de
document

Foment de la cuina
autòctona de Vilassar
de Mar i el Maresme
Campanya de
comunicació i
XXXXXXXXX 10Y63610 promoció dels paquets
turístics del Garraf
estiu 2010

49/159

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

1.650,00 1003002075

186

G/51101/313A0/46250

1.650,00 1103901267

901,76 1003002001

48

G/81100/323A0/46250

901,76 1103901370

242

G/E1100/431A0/46250

12

G/C1A00/432A0/46250

17

G/71102/333A0/46251 10.000,00 1103901255

135

G/B1100/172B0/46250

4

G/E1100/431A0/46250

3.680,00 1003002041

40

G/C1102/439A0/46250

500,00 1003002156

22

G/C1A00/432A0/46250

500,00 1103901200

3.000,00 1003002149

16

G/C1A00/432A0/46750

3.000,00 1103901204

Promoció i difusió dels
1.500,00 1003002062
mercats ambulants de
la ciutat de Vic
Publicitat àrea Molí del
500,00 1003002156
Cavaller
Redacció del projecte
museogràfic bàsic i
executiu de l'ermita i 10.000,00 1003002091
lloc de Santa Maria de
Sales
Adequació Punt
d'Informació ambiental
2.000,00 1003002144
del municipi- Oficina
21
Mercat de productes
500,00 1003002105
de la terra de cada dia
del mercat del centre
LABORATORI
ESTRATÈGIC DE LA
CIUTAT

Import
de la
baixa

Aplicació
pressupostària

1.500,00

1103901359

500,00 1103901199

2.000,00 1103901401

500,00

3.680,00

1103901360

1103901252

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

2009/0011285

2009/0011317

2009/0011273

Òrgànic

C1A00

Centre gestor

Ens local

Comissionat de
Turisme

Consorci de
Promoció Turística
Portes del
Montseny, Alt
Congost, La Plana
de Vic

71103

Consorci per a la
Oficina de Difusió Promoció Turística
de les Valls de
Artística
Montcau

C1102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
CONSELL COM.
al
DEL MARESME
Desenvolupament
Econòmic

NIF

Codi
XBMQ

XXXXXXXXX 10Y63673

Actuació

Disseny i impressió
d'un catàleg de
productes turístics per
segments

Import
aprovat

Núm. de
document

500,00 1003002149

Promoció i difusió dels
concerts de la
XXXXXXXXX 10Y62888 Orquestra Simfònica
1.000,00 1003002054
Juvenil de Catalunya a
les Valls de Montcau
SUPORT A LA
CONSTITUCIÓ DE
L'AGÈNCIA DE
XXXXXXXXX 10Y62350 DESENVOLUPAMENT 30.000,00 1003002041
ECONÒMIC LOCAL
DEL MARESME
(ADEL MARESME)

50/159

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

9

G/C1A00/432A0/46750

500,00 1103901203

82

G/71103/335A0/46750

1.000,00 1103901223

60

G/C1102/439A0/46550

30.000,00

1103901256

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Tercer.- Donar de baixa per renúncia dels ens beneficiaris els ajuts que s’indiquen a
continuació, concedits per la Junta de Govern el 15 d’abril de 2010, en el marc de la
convocatòria esmentada en l’acord primer:

51/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

RELACIÓ DE BAIXES PER RENUNCIA DELS ENS BENEFICIARIS
Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011329

E1100

2009/0011343

61101

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

2009/0011299

41100

2009/0011299

41100

2009/0011329

E1100

2009/0011276

71101

Gerència de
Serveis de
Comerç
Servei d'Acció
Social

Gerència de
Serveis d'Esports
Gerència de
Serveis d'Esports

Ens local

NIF

Codi
XBMQ

AJ. ARENYS DE
XXXXXXXXX 10Y61899
MAR
AJ. ARENYS DE
XXXXXXXXX 10Y62155
MAR
AJ.
ARGENÇOLA
AJ.
ARGENTONA

AJ. AVINYO

Actuació

Import
aprovat

Núm. de
document

Posició

Aplicació
pressupostària

5

G/E1100/431A0/46250

3.000,00 1003002083

1

G/E1100/431A0/46250

500,00 1003002160

5

G/61101/231A2/46250

4.000,00 1003002062

7

G/E1100/431A0/46250

1.640,00 1003002077

11

G/C1103/433A0/46250

1.640,00

Elaboració del projecte
bàsic i executiu de la
15.000,00 1003002062
reforma del Mercat
Municipal
Elaboració Guia de
Comerç urbà

Suport a les famílies
amb dificultats
Concreció de la
proposta de la reforma
XXXXXXXXX 10Y61897 de la Plaça de vendre:
Racó ecològic del
mercat
VII JORNADA
D'ECONOMIA A
AVINYÓ.LA CRISI
ECONÒMICA
XXXXXXXXX 10Y61690
MUNDIAL: LES
SEVES
CONSEQÜÈNCIES A
L'ECONOMIA
CATALANA.

XXXXXXXXX 10Y66032

Import de
la baixa

15.000,00

3.000,00
500,00

4.000,00

Document
comptable
d'ajust de
valor agrupat
1103900665

1103900694
1103901332

1103900970

1103901152

AJ. BERGA

XXXXXXXXX 10Y65743

Festa de l'Esport

1.257,00 1003002136

191

G/41100/341A0/46250

1.257,00

1103901069

AJ. CAMPINS

XXXXXXXXX 10Y65597

Festa de l'Esport

831,00 1003002136

46

G/41100/341A0/46250

831,00

1103901070

AJ. CANET DE
MAR

XXXXXXXXX 10Y62137

Campanya de
promoció i difusió
ampliació horari Plaça
mercat

500,00 1003002062

42

G/E1100/431A0/46250

Oficina d'Estudis i
AJ.
Recursos
CAPELLADES
Culturals

XXXXXXXXX 10Y61541

CAPELLADES AMB
LA CULTURA

2.300,00 1003002178

29

G/71101/334A1/46250

Gerència de
Serveis de
Comerç

52/159

500,00

2.300,00

1103900798

1103901215

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla
Jove

AJ.
CAPELLADES

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011298

D1103

Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Servei de
Polítiques de
Diversitat i
Ciutadania

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011285

C1A00

Comissionat de
Turisme

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011267

Ens local

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

Import
aprovat

Núm. de
document

Posició

Aplicació
pressupostària

Import de
la baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor agrupat

XXXXXXXXX 10Y63422

Desenvolupament de
plans locals de
joventut o programes
d'activitats

2.863,00 1003002061

47

G/D1102/339A1/46250

AJ. CORBERA
DE
LLOBREGAT

XXXXXXXXX 10Y62322

Consolidació d'un
centre comercial urbà

2.000,00 1003002083

40

G/E1100/431A0/46250

AJ. CUBELLES

XXXXXXXXX 10Y62119

1.000,00 1003002062

78

G/E1100/431A0/46250

4.020,76 1003001986

25

G/D1103/232A4/46250

4020,76

1103901350

3.300,00 1003002075

133

G/51101/313A0/46250

3.300,00

1103901296

AJ. CUBELLES

AJ. CUBELLES

AJ. DOSRIUS

AJ. FONT-RUBI
AJ.
FRANQUESES
DEL VALLES,
LES
AJ.
FRANQUESES
DEL VALLES,
LES
AJ.
FRANQUESES
DEL VALLES,
LES

Promoció del mercat
de venda no
sedentaria de Cubelles
Immigració i
interculturalitat a
XXXXXXXXX 10Y61294
Cubelles: diagnosi i
propostes d'actuació
Projectes i activitats en
XXXXXXXXX 10Y64382
matèria de sanitat
ambiental

2.863,00 1103901188.47

2.000,00

1.000,00

1103900959

1103900818

1103900818

XXXXXXXXX 10Y62116

Mercat ecològic

2.000,00 1003002062

79

G/E1100/431A0/46250

XXXXXXXXX 10Y63998

Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)

1.000,00 1003002075

143

G/51101/313A0/46250

1.000,00

1103901294

XXXXXXXXX 10Y63595

Les Franqueses del
Vallès, terra de
mongetes

2.000,00 1003002090

81

G/C1A00/432A0/46250

2.000,00

1103901195

2.500,00 1003002062

104

G/E1100/431A0/46250

3.000,00 1003002062

105

G/E1100/431A0/46250

XXXXXXXXX 10Y61838

XXXXXXXXX 10Y61938

Accions de
modernització de la
fira de la mongeta del
ganxet amb DOP
Implantació de serveis
de la fira de la
mongeta del ganxet
amb DOP

53/159

2.000,00

2.500,00

3.000,00

1103901306

1103901270

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Codi
XBMQ

106

G/E1100/431A0/46250

14.500,00 1003002062

86

G/E1100/431A0/46250

Festival de Narrativa

1.000,00 1003002063

23

G/71103/335A0/46250

1.000,00

1103901224

XXXXXXXXX 10Y60571

Cap de Setmana
Intercultural

1.000,00 1003002223

14

G/10400/143A0/46250

1.000,00

1103901206

XXXXXXXXX 10Y61001

Consell Municipal dels
joves i les joves

4.000,00 1003002028

10

G/81100/323A0/46250

4.000,00

1103901375

138

G/E1100/431A0/46250

139

G/E1100/431A0/46250

58

G/11C10/928A0/46250

13.453,30

1103901174

749,00 1003002138

152

G/41100/341A0/46251

749,00

1103901074

275,00 1003002138

153

G/41100/341A0/46251

275,00

1103901075

500,00 1003002151

128

G/41100/341A0/46251

500,00

1103901076

2.000,00 1003001991

37

G/D1104/924A0/46250

2.000,00

1103901392

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ.
FRANQUESES
DEL VALLES,
LES

XXXXXXXXX 10Y62037

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ.
GRANOLLERS

XXXXXXXXX 10Y61885

2009/0011317

71103

AJ. GUALBA

XXXXXXXXX 10Y62918

2009/0011300

10400

AJ. LLIÇA
D'AMUNT

2009/0011289

81100

AJ. MANLLEU

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011352

11C10

2009/0011299

41100

2009/0011299

41100

2009/0011299

41100

2009/0011284

D1104

Gerència de
Serveis d'Esports
Gerència de
Serveis d'Esports
Gerència de
Serveis d'Esports
Oficina de
Participació
Ciutadana

NIF

Actuació
Promoció i
dinamització de la fira
de la mongeta del
ganxet amb DOP
Millora de l'eficiència
energètica de la
climatització del
mercat

Implantació servei a
600,00 1003002062
domicili al mercat
setmanal de Montmeló
6a fira del comerç i
AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 10Y62027
l'artesania de
1.000,00 1003002062
Montmeló
Implementació
programa gestió
AJ. NAVAS
XXXXXXXXX 10Y64715 expedients amb accés 13.453,30 1003002115
consulta tràmits pel
web
AJ. MONTMELO XXXXXXXXX 10Y61959

AJ. NAVAS

XXXXXXXXX 10Y64885

AJ. ODENA

XXXXXXXXX 10Y64886

AJ. OLESA DE
MONTSERRAT

XXXXXXXXX 10Y65596

AJ. PARETS
DEL VALLES

XXXXXXXXX 10Y61337

Joc Net
Curset intensiu de
natació
Jornades de vela
adaptada
Activitats de foment de
l'associacionisme

54/159

Import de
la baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor agrupat

1.000,00 1003002062

Ens local

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

Núm. de
document

Aplicació
pressupostària

Centre gestor

Oficina de Difusió
Artística
Direcció de
Relacions
Internacionals
Gerència de
Serveis
d'Educació
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç

Import
aprovat

Posició

Òrgànic

1.000,00

14.500,00

600,00

1.000,00

1103901315

1103901008

1103901026

1103901025

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Centre gestor

Ens local

C1A00

Comissionat de
Turisme

AJ. PINEDA DE
MAR

XXXXXXXXX 10Y63860

Organització activitat
de turisme actiu per
atracció de turistes tot
l'any

D1101

Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome

AJ.
PUIGDALBER

XXXXXXXXX 10Y60675

Cicle de xerrades
"Dones i Salut"

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. ROCA DEL
VALLES, LA

XXXXXXXXX 10Y62343

2009/0011299

41100

AJ. ROCA DEL
VALLES, LA

XXXXXXXXX 10Y64904

2009/0011298

D1103

AJ. ROCA DEL
VALLES, LA

XXXXXXXXX 10Y61230

2009/0011285

2009/0011326

Gerència de
Serveis d'Esports
Servei de
Polítiques de
Diversitat i
Ciutadania

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011289

81100

Gerència de
Serveis
d'Educació

2009/0011273

C1102

2009/0011329

E1100

AJ. SABADELL

AJ. SANT FELIU
XXXXXXXXX 10Y61010
DE CODINES

Oficina Tècnica
d'Estratègies per AJ. SANT
al
ISCLE DE
Desenvolupament VALLALTA
Econòmic
Gerència de
Serveis de
Comerç

NIF

Codi
XBMQ

Òrgànic

AJ. SANT JUST
DESVERN

XXXXXXXXX 10Y62101

XXXXXXXXX 10Y62401

XXXXXXXXX 10Y61971

Actuació

Pla de senyalització
del camí i tematització
lúdica entre La Roca i
La Roca Village
Jornades amb veu de
Dona i Esport
Guia per a persones
nouvingudes
Promoció i
dinamització del
mercat de venda no
sedentària de Torreromeu
Projecte aprenentatge
servei. Guia de masies
i edificis singulars de
Sant Feliu
ESTRATÈGIES PER
AL
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL ACCIONS
PRIORITÀRIES.
Creació i distribució
d'una tarjeta de
fidelització

55/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Import de
la baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

1.000,00 1003002090

117

G/C1A00/432A0/46250

1.000,00

1103901197

500,00 1003002016

74

G/D1101/232A1/46250

500,00

1103901444

6.000,00 1003002083

53

G/E1100/431A0/46250

786,00 1003002138

171

G/41100/341A0/46251

786,00

1103901080

750,00 1003001986

35

G/D1103/232A4/46250

750,00

1103900899

1.000,00 1003002062

156

G/E1100/431A0/46250

2.778,42 1003002028

13

G/81100/323A0/46250

1.440,00 1003002041

35

G/C1102/439A0/46250

2.000,00 1003002062

191

G/E1100/431A0/46250

6.000,00

1.000,00

2.778,42

1.440,00

2.000,00

1103900961

1103901347

1103901376

1103901158

1103900884

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

Ens local

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. SANT JUST
DESVERN

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. SANT JUST
DESVERN

2009/0011343

61101

Servei d'Acció
Social

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis d'Esports

AJ. SANT
SALVADOR DE
GUARDIOLA

2009/0011284

D1104

Oficina de
Participació
Ciutadana

AJ. SANT
SALVADOR DE
GUARDIOLA

2009/0011329

E1100

2009/0011276

71101

Gerència de
Serveis de
Comerç
Oficina d'Estudis i
Recursos
Culturals

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis d'Esports

AJ. SANT
VICENÇ DE
TORELLO
AJ. SANT
VICENÇ DE
TORELLO
AJ. STA.
PERPETUA DE
MOGOficina de
Difusió Artística

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. SANT
QUIRZE DEL
VALLES

AJ.
TAGAMANENT

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

Materialització de
campanyes de
XXXXXXXXX 10Y62010
promoció i difusió de la
fira Desvern 2011
Promoció i
dinamització amb el
disseny, impressió i
XXXXXXXXX 10Y62097
difusió d'elements
publicitaris i
promocionals
XXXXXXXXX 10Y65832

Pla de Prevenció de
Drogodependències

Beques municipals per
col·lectius amb
necessitats
econòmiques
Elaboració del
reglament de
XXXXXXXXX 10Y61375 participació ciutadana
de Sant Salvador de
Guardiola
Elaboració d'un estudi
XXXXXXXXX 10Y62197
per dinamitzar el
comerç
XXXXXXXXX 10Y64798

Import
aprovat

Núm. de
document

Import de
la baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor agrupat

Posició

Aplicació
pressupostària

2.000,00 1003002062

192

G/E1100/431A0/46250

1.000,00 1003002062

193

G/E1100/431A0/46250

1.125,00 1003002163

55

G/61101/231A1/46250

1.125,00

1103901330

1.350,00 1003002138

65

G/41100/341A0/46251

1.350,00

1103901081

4.258,00 1003001991

54

G/D1104/924A0/46250

4.258,00

1103901393

5.000,00 1003002083

138

G/E1100/431A0/46250

2.000,00

1.000,00

5.000,00

1103900883

1103900882

1103900879

XXXXXXXXX 10Y61443

DESVETLLEM LA
MEMÒRIA

1.500,00 1003002178

146

G/71101/334A1/46250

1.500,00

1103901216

XXXXXXXXX 10Y65566

Jornades de vela
adaptada

500,00 1003002151

129

G/41100/341A0/46251

500,00

1103901084

XXXXXXXXX 10Y61977

Fira de pedra
ornamental dels
productors de
Tagamanent

2.000,00 1003002062

218

G/E1100/431A0/46250

56/159

2.000,00

1103900885

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011352

11C10

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

2009/0011289

81100

Gerència de
Serveis
d'Educació

2009/0011352

11C10

2009/0011271

B1100

2009/0011285

2009/0011273

C1A00

C1102

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Comissionat de
Turisme

Ens local

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

Import
aprovat

Núm. de
document

Posició

Aplicació
pressupostària

Import de
la baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor agrupat

AJ.
XXXXXXXXX 10Y64676
VALLROMANES

Accés electrònic de la
ciutadania als serveis
públics

1.193,04 1003002115

105

G/11C10/928A0/46250

1.193,04

1103901177

AJ.
VILAFRANCA
DEL PENEDES

XXXXXXXXX 10Y60972

La ciutat com a escola
- Grups
d'Aprenentatge
Productiu (GAP)

6.144,06 1003002040

50

G/81100/323A0/46250

6.144,06

1103901381

AJ. VILANOVA I
LA GELTRU

XXXXXXXXX 10Y64611

VNG ciutadania
connectada

5.076,80 1003002115

109

G/11C10/928A0/46250

5.076,80

1103901179

AJ. VILASSAR
DE DALT

XXXXXXXXX 10Y63219

Eliminem les bosses
de plàstic

2.000,00 1003002144

140

G/B1100/172B0/46250

2.000,00

1103901009

XXXXXXXXX 10Y63681

Edició del butlletí del
Xè aniversari del
Consorci de les Valls
del Montcau

2.000,00 1003002149

34

G/C1A00/432A0/46750

2.000,00

1103901205

XXXXXXXXX 10Y62390

MILLORA DE LA
QUALITAT DEL
PAISATGE PER A LA
PROMOCIÓ
ECONÒMICA DEL
TERRITORI

27.000,00 1003002041

58

G/C1102/439A0/46550

Consorci per a
la Promoció
Turística de les
Valls de
Montcau

Oficina Tècnica
d'Estratègies per CONSELL
al
COM. DEL
Desenvolupament MARESME
Econòmic

57/159

27.000,00

1103901156

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Quart.- REDUIR l’import dels ajuts que s’indiquen a continuació, concedits per la Junta
de Govern el 15 d’abril de 2010, en el marc de la convocatòria esmentada en l’acord
primer, per menor import justificat:

58/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

RELACIÓ DE BAIXES PER MENOR IMPORT JUSTIFICAT

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

3.850,00 1003002075

2

G/51101/313A0/46250

936,8

1103901300

1.630,33 1003002003

1

G/81100/323A0/46250

0,33

1103901371

8.000,00 1003002144

189

G/B1100/172B1/46250

5,38

1103901412

Desenvolupament del
Pla de Dones

2.200,00 1003002016

82

G/D1101/232A1/46250

533,17

1103901445

10Y62726

DINAMITZACIÓ
MERCAT LABORAL

5.967,00 1003002060

2

G/C1101/241A0/46250

3236,55

1103900982

XXXXXXXXX

10Y61831

Firam 10

3.000,00 1003002062

100

G/E1100/431A0/46250

2584,48

1103900925

AJ. AMETLLA
DEL VALLES, L'

XXXXXXXXX

Diagnosi, anàlisi i
propostes de millora del
10Y61911
mercat setmanal de
l'Ametlla del Vallès

4.000,00 1003002062

101

G/E1100/431A0/46250

360

1103900666

AJ. AMETLLA
DEL VALLES, L'

XXXXXXXXX

10Y61930

Firam 10

2.000,00 1003002062

102

G/E1100/431A0/46250

214,85

1103900943

AJ. ARGENTONA

XXXXXXXXX

10Y62051

Fires artesanals del
municipi d'Argentona

1.000,00 1003002062

8

G/E1100/431A0/46250

226,63

1103901364

AJ. AVIA

XXXXXXXXX

10Y61945

Instal·lació de WC
portàtils a la fira del
segar i el batre

500,00 1003002062

12

G/E1100/431A0/46250

98,8

1103901167

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. ABRERA

XXXXXXXXX

2009/0011289

81100

Gerència de
Serveis
d'Educació

AJ. ALELLA

XXXXXXXXX

2009/0011271

B1100

AJ. ALELLA

XXXXXXXXX

2009/0011326

D1101

AJ. ALELLA

XXXXXXXXX

10Y60685

2009/0011270

C1101

AJ. ALELLA

XXXXXXXXX

2009/0011329

E1100

AJ. AMETLLA
DEL VALLES, L'

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome
Servei de Mercat
de Treball
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç

Ens local

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Realització del
programa de
10Y61041
qualificació professional
inicial (PQPI)
Restauració i
10Y63056 recuperació de la riera
d'Alella
10Y64299

59/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

2.450,00 1003002075

19

G/51101/313A0/46250

1142,68

1103901302

Oficina solar

8.000,00 1003002144

103

G/B1100/172B0/46250

0,08

1103901397

10Y62243

Projecte de
desenvolupament i
comerç

3.500,00 1003002083

8

G/E1100/431A0/46250

335,64

1103900796

XXXXXXXXX

10Y61220

Grup folklore

1.330,53 1003001986

8

G/D1103/232A4/46250

473,59

1103900900

AJ. BEGUES

XXXXXXXXX

10Y62301

Dinamització comercial
Begues

2.200,00 1003002083

12

G/E1100/431A0/46250

854,33

1103900873

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. BEGUES

XXXXXXXXX

10Y63019

3.990,00 1003002144

153

G/B1100/172B1/46250

3,04

1103901402

Gerència de
Serveis d'Esports

AJ. BELLPRAT

XXXXXXXXX

1.662,00 1003002135

165

G/41100/341A0/46250

8

1103901068

AJ. BERGA

XXXXXXXXX

2.000,00 1003002062

22

G/E1100/431A0/46250

1264,5

1103900996

AJ. BERGA

XXXXXXXXX

17.052,33 1003002060

11

G/C1101/241A0/46250

3308,76

1103901213

3.250,00 1003002144

62

G/B1100/172B2/46250

828,72

1103901431

3.000,00 1003006597

1

G/B1100/172B0/46250

64,44

1103901434

2.000,00 1003001991

72

G/D1104/924A0/46250

824,63

1103901394

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011271

B1100

2009/0011329

E1100

2009/0011298

D1103

2009/0011329

E1100

2009/0011271

B1100

2009/0011299

41100

2009/0011329

E1100

2009/0011270

C1101

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

2009/0011284

D1104

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de
Comerç
Servei de
Polítiques de
Diversitat i
Ciutadania
Gerència de
Serveis de
Comerç

Gerència de
Serveis de
Comerç
Servei de Mercat
de Treball
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Oficina de
Participació
Ciutadana

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

AJ. AVIA

XXXXXXXXX

10Y64305

Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental

AJ. BADALONA

XXXXXXXXX

10Y63176

AJ. BAGA

XXXXXXXXX

AJ. BALSARENY

Ens local

AJ. BIGUES I
RIELLS

XXXXXXXXX

AJ. BRUC, EL

XXXXXXXXX

AJ. BRUC, EL

XXXXXXXXX

Eliminació canya i
plantació espècies de
ribera - tram urbà de
Begues
Caminada al Castell de
10Y65448
Queralt. Esquiada
Popular.
Campanya de promoció
10Y62138 i difusió del nou mercat
municipal de Berga
10Y62711

OCUPA'T

Campanya de
sensibilització i
10Y63138
divulgació ambiental del
Tenes
Adquisició carmanyoles
10Y69383
i altres materials
reutilitzables escolars
10Y61373

Fira d'entitats del Bruc

60/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011329

E1100

2009/0011299

41100

2009/0011271

B1100

2009/0011326

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

5.000,00 1003002083

20

G/E1100/431A0/46250

140

1103900872

500,00 1003002151

109

G/41100/341A0/46251

25

1103901071

6.000,00 1003002144

92

G/B1100/172B0/46250

390,92

1103901395

1.825,76 1003002016

144

G/D1101/232A1/46250

142,16

1103901449

1.856,00 1003002136

6

G/41100/341A0/46250

287,49

1103901072

1.000,00 1003002075

75

G/51101/313A0/46250

320

1103901303

8.000,00 1003002144

155

G/B1100/172B1/46250

11,4

1103901403

2.800,00 1003002062

55

G/E1100/431A0/46250

883,08

1103901182

Programa municipal per
a la igualtat
d'oportunitats 2010

5.667,86 1003002016

25

G/D1101/232A1/46250

0,86

1103901439

Campanya de
comunicació i foment
de la singularitat de les
dues fires anuals

1.000,00 1003002062

58

G/E1100/431A0/46250

523,25

1103901183

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

AJ. CALLUS

XXXXXXXXX

10Y62188

Callús Comercial, prop
de casa

AJ. CANET DE
MAR

XXXXXXXXX

10Y65577

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. CANET DE
MAR

XXXXXXXXX

10Y63164

D1101

Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome

AJ. CANET DE
MAR

XXXXXXXXX

10Y60753

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis d'Esports

AJ. CAPELLADES

XXXXXXXXX

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. CAPELLADES

XXXXXXXXX

2009/0011271

B1100

AJ. CARDEDEU

XXXXXXXXX

2009/0011329

E1100

AJ. CASTELLAR
DEL VALLES

XXXXXXXXX

2009/0011326

D1101

AJ. CASTELLAR
DEL VALLES

XXXXXXXXX

10Y60625

2009/0011329

E1100

AJ.
CASTELLDEFELS

XXXXXXXXX

10Y62008

Centre gestor

Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis d'Esports

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de
Comerç
Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome
Gerència de
Serveis de
Comerç

Ens local

Jornades d'hípica
adaptada
Campanya de
sensibilització per
minimitzar el consum
d'energia al sector
domèstic i petites
activitats econòmiques
Suport al grup de dones
Salvia

Esquiada 2010. XXXI
Cursa del Gall d'Indi i
Travessa a la Bassa.
Activitats relacionades
amb els animals de
10Y63977
companyia (gossos i
gats)
Projecte de restauració
10Y63021 del tram urbà de la riera
de Vallforners
Dinamització mercat
10Y62140 municipal de Castellar
del Vallès
10Y65518

61/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011343

61101

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011270

C1101

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011352

11C10

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

1.000,00 1003002160

39

G/61101/231A2/46250

20

1103901333

Mercat plaça Joan
Vendrell

2.000,00 1003002062

59

G/E1100/431A0/46250

197,94

1103901184

10Y61921

Implantació i creació del
mercat ecològic del
Vallès

2.000,00 1003002062

67

G/E1100/431A0/46250

327,63

1103900870

XXXXXXXXX

10Y62510

OFICINA TÈCNICA
LABORAL

29.520,00 1003002056

1

G/C1101/241A0/46250

4553,11

1103901212

AJ. CERVELLO

XXXXXXXXX

10Y61855

12a Fira de Cervelló. 4a
Trobada del Vidre

2.500,00 1003002062

71

G/E1100/431A0/46250

1406,05

1103901186

AJ. CERVELLO

XXXXXXXXX

10Y61951

12a Fira de Cervelló. 4a
Trobada del Vidre

2.000,00 1003002062

72

G/E1100/431A0/46250

572,1

1103901187

AJ.
COLLSUSPINA

XXXXXXXXX

10Y64652

Cursos de formació
d'accés electrònic als
serveis públics

2.500,00 1003002115

26

G/11C10/928A0/46250

107

1103901169

2.750,00 1003002135

20

G/41100/341A0/46250

1910,64

1103901073

6.000,00 1003002144

161

G/B1100/172B1/46250

42,18

1103901404

1.600,00 1003002160

48

G/61101/231A2/46250

467,29

1103901334

42.000,00 1003002056

2

G/C1101/241A0/46250 22677,17 1103901508

Centre gestor

Ens local

Servei d'Acció
Social
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ.
CASTELLGALI
AJ.
CASTELLNOU DE
BAGES
AJ.
CERDANYOLA
DEL VALLES
AJ.
CERDANYOLA
DEL VALLES

Servei de Mercat
de Treball
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

XXXXXXXXX

10Y65956

Inclusió i cohesió social

XXXXXXXXX

10Y61923

XXXXXXXXX

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis d'Esports

AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT

XXXXXXXXX

10Y65303

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT

XXXXXXXXX

10Y63028

2009/0011343

61101

Servei d'Acció
Social

AJ. CORBERA DE
LLOBREGAT

XXXXXXXXX

10Y65934

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

AJ. CORNELLA
DE LLOBREGAT

XXXXXXXXX

10Y62500

Batukada Popular.
Festival Activitats
Esportives Municipals.
Festa de la Roda i
l'Educació Viaria.
Proposta executiva de
neteja i restauració de
la riera de Corbera en
un tram paral·lel a Pas
de Barca
Projecte de recursos i
necessitats socials
municipals
INTEGRACIÓ
SOCIOLABORAL DE
PERSONES AMB
MALALTIA MENTAL

62/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011270

C1101

2009/0011270

C1101

2009/0011270

C1101

2009/0011270

C1101

2009/0011329

E1100

Centre gestor

Servei de Mercat
de Treball
Servei de Mercat
de Treball
Servei de Mercat
de Treball
Servei de Mercat
de Treball
Gerència de
Serveis de
Comerç

Ens local

AJ. CORNELLA
DE LLOBREGAT
AJ. CORNELLA
DE LLOBREGAT
AJ. CORNELLA
DE LLOBREGAT
AJ. CORNELLA
DE LLOBREGAT
AJ. CUBELLES

Oficina de
AJ. DOSRIUS
Patrimoni Cultural

2009/0011280

71102

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011343

61101

Servei d'Acció
Social

2009/0011298

D1103

2009/0011329

E1100

2009/0011326

D1101

Servei de
Polítiques de
Diversitat i
Ciutadania
Gerència de
Serveis de
Comerç
Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

XXXXXXXXX

10Y62678

CANALITZACIÓ
D'USUARIS

XXXXXXXXX

10Y62679

CLUB DE LA FEINA

XXXXXXXXX

10Y62680

XXXXXXXXX

10Y62681

XXXXXXXXX

10Y62272

PROSPECCIÓ
D'EMPRESES
TUTORITZACIÓ DE
ALUMNES
Dinamització centre
comercial urbà
'Duos Ríos núm. 3
(Revista monogràfica
dedicada a la 'La
Guerra Civil a Dosrius
(1936-1939)'.
Creació d'una
ecoparada al mercat
municipal
CABALBAIX: Pla
Supramunicipal de
Drogues i
Comportament de Risc
(Agrupació)

XXXXXXXXX

10Y64474

AJ.
ESPARREGUERA

XXXXXXXXX

10Y61967

AJ.
ESPARREGUERA

XXXXXXXXX

10Y65850

AJ.
ESPARREGUERA

XXXXXXXXX

10Y61228

Pla de Recepció,
Acollida i Inclusió
Municipal

AJ. ESPUNYOLA,
L'

XXXXXXXXX

10Y62084

XI Fira mercat i trobada
de motos d'epoca

AJ. FIGAROMONTMANY

XXXXXXXXX

10Y60665

suport a le spolítiques
locals d'igulatat donahome

63/159

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

16.526,17 1003002060

32

G/C1101/241A0/46250

2556,27

1103901214

16.527,00 1003002060

33

G/C1101/241A0/46250

3688,31

1103901217

16.527,00 1003002060

34

G/C1101/241A0/46250

3061,17

1103901218

16.527,00 1003002060

35

G/C1101/241A0/46250

2380,98

1103901219

7.000,00 1003002083

41

G/E1100/431A0/46250

3969,63

1103900977

3.600,00 1003002079

5

G/71102/332A1/46250

582,4

1103901194

1.900,00 1003002105

16

G/E1100/431A0/46250

1,26

1103900972

9.100,00 1003002163

73

G/61101/231A1/46250

5580,8

1103901331

4.558,42 1003001986

106

G/D1103/232A4/46250

0,01

1103901310

600,00 1003002062

108

G/E1100/431A0/46250

15,9

1103901322

1.690,36 1003002016

64

G/D1101/232A1/46250

0,36

1103901443

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011289

81100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011329

E1100

2009/0011329

2009/0011329

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

5.000,00 1003002144

193

G/B1100/172B1/46250

25,12

1103901413

2.900,00 1003002075

154

G/51101/313A0/46250

213

1103901305

NIF

Codi
XBMQ

AJ. GAVA

XXXXXXXXX

10Y63060

AJ. GIRONELLA

XXXXXXXXX

10Y64392

AJ.
GRANOLLERS

XXXXXXXXX

10Y60845

Projecte Educatiu de
Granollers (PEG)

26.054,26 1003002036

10

G/81100/323A0/46250

0,01

1103901377

AJ. GUARDIOLA
DE BERGUEDA

XXXXXXXXX

10Y62053

Fira local de Guardiola
de Berguedà

1.300,00 1003002062

87

G/E1100/431A0/46250

644,83

1103900923

AJ. GUARDIOLA
DE BERGUEDA

XXXXXXXXX

10Y62211

Desenvolupament
projecte comerç

8.500,00 1003002083

46

G/E1100/431A0/46250

584,14

1103900659

AJ. HOSPITALET
DE LLOBREGAT,
L

XXXXXXXXX

10Y61966

Compra servei

10.000,00 1003002062

109

G/E1100/431A0/46250

3142,44

1103900930

AJ. HOSPITALET
DE LLOBREGAT,
L

XXXXXXXXX

10Y62724

28.050,00 1003002060

51

G/C1101/241A0/46250

2940,91

1103901510

AJ. IGUALADA

XXXXXXXXX

10Y64139

8.950,00 1003002078

162

G/51101/313A0/46250

0,88

1103901318

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. LLACUNA, LA

XXXXXXXXX

10Y61901

6.000,00 1003002062

88

G/E1100/431A0/46250

60

1103900869

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. LLACUNA, LA

XXXXXXXXX

10Y62226

Promoció i Difusió del
comerç de La Llacuna

7.000,00 1003002083

48

G/E1100/431A0/46250

70

1103900681

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

10Y62199

Actualització de l'estudi
que recollia la realitat
comercial del Pla de
dinamització comercial
elaborat l'any 2002

2.500,00 1003002083

49

G/E1100/431A0/46250

1119,43

1103900974

Gerència de
Serveis
d'Educació
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç

Ens local

AJ. LLAGOSTA,
LA

XXXXXXXXX

Actuació

Recuperació ambiental
de la llacuna de la
Murtra
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental

SUPORT ALS
CENTRES
D'HOSTALERIA I
AUTOMOCIÓ
Projectes de seguretat
alimentària
Estudi per a
l'optimització i
modernització de fires
gastronomiques

64/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011329

E1100

2009/0011289

81100

2009/0011329

E1100

2009/0011300

10400

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011343

61101

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

9.000,00 1003002083

62

G/E1100/431A0/46250

2588,17

1103900992

2.237,36 1003002018

11

G/81100/323A0/46250

582,9

1103901373

6.000,00 1003002083

63

G/E1100/431A0/46250

75

1103900715

4.000,00 1003002223

15

G/10400/143A0/46250

2844,04

1103901189

2.200,00 1003002076

8

G/51101/313A0/46250

396,38

1103901307

1.600,00 1003002062

117

G/E1100/431A0/46250

332,09

1103900988

1.500,00 1003002062

119

G/E1100/431A0/46250

1301,06

1103901340

500,00 1003002160

79

G/61101/231A2/46250

4,4

1103901336

NIF

Codi
XBMQ

AJ. LLIÇA
D'AMUNT

XXXXXXXXX

10Y62223

AJ. LLIÇA
D'AMUNT

XXXXXXXXX

10Y61129

AJ. LLIÇA DE
VALL

XXXXXXXXX

10Y62187

AJ. MALGRAT DE
MAR

XXXXXXXXX

10Y60572

AJ. MALGRAT DE
MAR

XXXXXXXXX

10Y64446

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. MANRESA

XXXXXXXXX

10Y61965

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. MANRESA

XXXXXXXXX

10Y62106

AJ. MARGANELL

XXXXXXXXX

10Y65908 Inclusió i cohesió social

AJ.
MARTORELLES

XXXXXXXXX

10Y63206

Servei de deixalleria
mòbil

2.817,00 1003002144

129

G/B1100/172B0/46250

223,91

1103901400

AJ.
MARTORELLES

XXXXXXXXX

10Y63086

Mercat de bescanvi i
segona mà

2.500,00 1003002144

13

G/B1100/172B2/46250

281,6

1103901424

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. MASNOU, EL

XXXXXXXXX

10Y63034

1.243,53 1003002144

167

G/B1100/172B1/46250

1243,53

1103901406

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ. MATARO

XXXXXXXXX

10Y63035

4.000,00 1003002144

168

G/B1100/172B1/46250

21,2

1103901407

Centre gestor

Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis
d'Educació
Gerència de
Serveis de
Comerç
Direcció de
Relacions
Internacionals

Servei d'Acció
Social
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

Ens local

Actuació

Implantació del Projecte
de Desenvolupament i
Comerç a Lliçà d'Amunt
Tallers
preprofessionalitzadors
Licano
Diagnosi del comerç
local i propostes de
futur
Programació anual
d'accions de
sensibilització
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
Targeta de fidelització
de clients de mercat
municipal Puigmercadal
Publicitat dels mercats
temàtics de la Plaça
Major ("Sabors de la
Plaça")

Adquisició d'un
sonòmetre i un
calibrador acústic de
tipus I
Adquisició de
sonòmetres per al
control d'activitats i
instal·lacions

65/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011352

11C10

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011343

61101

Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Servei d'Acció
Social

2009/0011352

11C10

Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011343

61101

2009/0011329

E1100

Servei d'Acció
Social
Gerència de
Serveis de
Comerç

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

7.032,30 1003002115

52

G/11C10/928A0/46250

4286,25

1103901173

Ajuts per al
desenvolupament de
programes i activitats
de promoció de la salut

3.150,00 1003002076

36

G/51101/313A0/46250

1475

1103901309

10Y61877

Senyalització del
mercat de Montmajor

1.000,00 1003002062

133

G/E1100/431A0/46250

97,3

1103901342

XXXXXXXXX

10Y62109

Dinamització del mercat
de Montmajor

2.000,00 1003002062

135

G/E1100/431A0/46250

200

1103901343

AJ. MONTMAJOR

XXXXXXXXX

10Y62229

Comerç Rural a
Montmajor

3.500,00 1003002083

79

G/E1100/431A0/46250

349,92

1103900729

AJ. MONTMELO

XXXXXXXXX

140

G/E1100/431A0/46250

117,22

1103901344

AJ. MONTORNES
DEL VALLES

XXXXXXXXX

35

G/61101/231A1/46250

480,88

1103901329

AJ. ODENA

XXXXXXXXX

116

G/11C10/928A0/46250

4497,58

1103901181

AJ. ODENA

XXXXXXXXX

179

G/E1100/431A0/46250

77,63

1103900797

AJ. OLESA DE
BONESVALLS

XXXXXXXXX

10Y66078

Evitem l'Exclusió

1.000,00 1003002160

196

G/61101/231A2/46250

12

1103901339

AJ. OLESA DE
MONTSERRAT

XXXXXXXXX

10Y61851

Fira de l'oli i el comerç
d'Olesa

1.000,00 1003002105

20

G/E1100/431A0/46250

510,85

1103900926

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

AJ. MOLINS DE
REI

XXXXXXXXX

10Y64701

Projecte perfil del
contractant

AJ. MOLINS DE
REI

XXXXXXXXX

10Y64231

AJ. MONTMAJOR

XXXXXXXXX

AJ. MONTMAJOR

Ens local

Import
aprovat

Núm. de
document

Accions de dinamització
comercial al mercat
1.000,00 1003002062
setmanal de Montmeló
Xerrades sobre
10Y65820
1.000,00 1003002163
Prevenció
Programa de Formació
en les Noves
Tecnologies,
10Y64662
16.718,31 1003002115
alfabetització i
Promoció del seu
Coneixement
Implantació
d'actuacions de
10Y62218 dinamització del comerç 9.500,00 1003002083
en base a l'estudi
realitzat
10Y62104

66/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

2009/0011267

51101

2009/0011278

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

6.718,66 1003002060

157

G/C1101/241A0/46250

5495,7

1103901226

6.500,00 1003002078

167

G/51101/313A0/46250

4937,9

1103901319

9.000,00 1003002102

56

G/C1103/433A0/46250

180,89

1103901161

600,00 1003002076

72

G/51101/313A0/46250

125,64

1103901312

NIF

Codi
XBMQ

AJ. OLESA DE
MONTSERRAT

XXXXXXXXX

10Y62702

Servei de Salut
Pública

AJ. OLESA DE
MONTSERRAT

XXXXXXXXX

10Y64263

C1103

Servei de Teixit
Productiu

AJ. OLVAN

XXXXXXXXX

10Y61770

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. PACS DEL
PENEDES

XXXXXXXXX

10Y63894

2009/0011300

10400

AJ. PALAFOLLS

XXXXXXXXX

10Y60575

Agermanament
Palafolls- San Isidro

3.500,00 1003002223

20

G/10400/143A0/46250

1782,06

1103901207

2009/0011271

B1100

AJ. PALAFOLLS

XXXXXXXXX

10Y63062

Pla de gestió sostenible
de les rieres de
Palafolls

3.000,00 1003002144

195

G/B1100/172B1/46250

16

1103901414

2009/0011300

10400

AJ. PALLEJA

XXXXXXXXX

10Y60549

Pallejà s'implica

3.500,00 1003002223

21

G/10400/143A0/46250

2257,22

1103901208

2009/0011329

E1100

AJ. PALMA DE
CERVELLO, LA

XXXXXXXXX

10Y61958

Emprovadors al petit
mercat

1.500,00 1003002062

93

G/E1100/431A0/46250

8,48

1103900989

2009/0011329

E1100

AJ. PAPIOL, EL

XXXXXXXXX

10Y62306

Realització d'accions de
dinamització comercial

4.000,00 1003002083

173

G/E1100/431A0/46250

197,83

1103900944

2009/0011289

81100

AJ. PARETS DEL
VALLES

XXXXXXXXX

10Y60872

Projecte Educatiu de
Parets - PEP

3.315,94 1003002036

17

G/81100/323A0/46250

0,9

1103901379

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

AJ. PIERA

XXXXXXXXX

10Y64270

Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental

3.300,00 1003002076

84

G/51101/313A0/46250

1354,68

1103901314

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

AJ. POBLA DE
LILLET, LA

XXXXXXXXX

10Y62171

Difusió i promoció del
producte artesà poblatà

1.000,00 1003002083

51

G/E1100/431A0/46250

499,68

1103900924

Direcció de
Relacions
Internacionals
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Direcció de
Relacions
Internacionals
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis
d'Educació

Ens local

Actuació

CATÀLEG DE
SERVEIS DE
PROMOCIÓ
ECONÒMICA
Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental
SUPORT AL SECTOR
AGROALIMENTARI
D'OLVAN
Activitats relacionades
amb els animals de
companyia (gossos i
gats)

67/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011343

61101

2009/0011299

41100

2009/0011299

41100

2009/0011299

41100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011278

C1103

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

Centre gestor

Servei d'Acció
Social
Gerència de
Serveis d'Esports
Gerència de
Serveis d'Esports
Gerència de
Serveis d'Esports
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Servei de Teixit
Productiu
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

2.080,00 1003002160

189

G/61101/231A2/46250

832,99

1103901338

Cursa BTT.

831,00 1003002135

123

G/41100/341A0/46250

10,01

1103901077

10Y65684

Festa de l'Esport

831,00 1003002136

132

G/41100/341A0/46250

405,4

1103901078

XXXXXXXXX

10Y65250

ioga gent gran i futbol-7
femeni

1.947,00 1003002151

58

G/41100/341A0/46251

104

1103901079

AJ. ROCA DEL
VALLES, LA

XXXXXXXXX

10Y61980

Fira del comerç i Fira
de Nadal

2.000,00 1003002062

99

G/E1100/431A0/46250

783,16

1103901265

AJ. RUBI

XXXXXXXXX

152

G/E1100/431A0/46250

327,63

1103901345

AJ. RUBI

XXXXXXXXX

32

G/C1103/433A0/46250 11277,96 1103901159

AJ. SABADELL

XXXXXXXXX

154

G/E1100/431A0/46250

4862,5

1103900945

AJ. SALDES

XXXXXXXXX

10Y61975

mercat artesanal de
Saldes

1.000,00 1003002062

158

G/E1100/431A0/46250

269,48

1103901348

AJ. SANT ADRIA
DE BESOS

XXXXXXXXX

10Y61847

Fira de comerç

1.000,00 1003002062

159

G/E1100/431A0/46250

633,44

1103901352

AJ. SANT ADRIA
DE BESOS

XXXXXXXXX

10Y62058

Fira de comerç

2.000,00 1003002062

161

G/E1100/431A0/46250

797,92

1103901353

10Y62340

Consolidació de la
marca comercial.
Serveis a la població
consumidora i
instruments
d'informació TIC

5.500,00 1003002083

110

G/E1100/431A0/46250

371,16

1103900935

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

AJ. PRATS DE
REI, ELS

XXXXXXXXX

10Y66044

Treballem amb famílies

AJ. PUIGDALBER

XXXXXXXXX

10Y65406

AJ. PUIGDALBER

XXXXXXXXX

AJ. PUIGDALBER

Ens local

AJ. SANT ADRIA
DE BESOS

XXXXXXXXX

Import
aprovat

Núm. de
document

Creació i implantació
del mercat ecològic del
2.000,00 1003002062
vallés
ACCIONS DE SUPORT
A PARCS
10Y61746
25.440,00 1003002102
EMPRESARIALS DE
RUBÍ
Redactar el projecte
10Y61893 bàsic del nou mercat de 11.500,00 1003002062
Campoamor
10Y61916

68/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011326

D1101

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011271

B1100

2009/0011280

71102

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011270

C1101

2009/0011300

10400

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

AJ. SANT
ANTONI DE
VILAMAJOR

XXXXXXXXX

10Y60731

Per a la Dona

AJ. SANT
CELONI

XXXXXXXXX

10Y61889

Web del mercat

AJ. SANT
CLIMENT DE
LLOBREGAT

XXXXXXXXX

10Y62062

AJ. SANT CUGAT
DEL VALLES

XXXXXXXXX

Oficina de
AJ. SANT CUGAT
Patrimoni Cultural DEL VALLES

XXXXXXXXX

Centre gestor

Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

Gerència de
Serveis de
Comerç

Gerència de
Serveis de
Comerç
Servei de Mercat
de Treball
Direcció de
Relacions
Internacionals

Ens local

34a Exposició de
cireres de Sant Climent
de Llobregat
Restauració de la llera
10Y63046
de la riera de Can
Cabassa
Projecte de
digitalització i descripció
dels fons fotogràfics
10Y64487
Joan Cabanas i Aribau
i, Carles Cabanas i
Rosell
Implantació d'una
gerència per a
desenvolupar el
10Y62233
projecte de
desenvolupament i
comerç a Sant Feliu
Sasserra

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

1.311,55 1003002016

125

G/D1101/232A1/46250

657,05

1103901446

1.500,00 1003002062

172

G/E1100/431A0/46250

25

1103900814

1.000,00 1003002062

174

G/E1100/431A0/46250

218,88

1103900817

8.000,00 1003002144

179

G/B1100/172B1/46250

95,42

1103901409

7.000,00 1003002079

18

G/71102/332A1/46250

5,63

1103091196

6.000,00 1003002083

121

G/E1100/431A0/46250

578,46

1103900792

Import
aprovat

Núm. de
document

AJ. SANT FELIU
Servei d'Acció
SocialSERRA

XXXXXXXXX

AJ. SANT ISCLE
DE VALLALTA

XXXXXXXXX

10Y62191

Definició i implantació
d'un Pla de Comerç

4.500,00 1003002083

124

G/E1100/431A0/46250

450

1103900728

XXXXXXXXX

10Y62739

DINAMITZACIÓ
LABORAL

2.959,63 1003002060

102

G/C1101/241A0/46250

1617,96

1103901220

XXXXXXXXX

10Y60553

Solidària 2010.
Objectius del Mil.lenni

4.000,00 1003002223

26

G/10400/143A0/46250

1103

1103901209

AJ. SANT ISCLE
DE VALLALTA
AJ. SANT JOAN
DE
VILATORRADA

69/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011270

C1101

2009/0011271

B1100

2009/0011329

E1100

2009/0011326

D1101

Servei de Mercat
de Treball
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de
Comerç
Oficina de
Promoció de
Polítiques
d'Igualtat DonaHome

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

2009/0011300

10400

Direcció de
Relacions
Internacionals

2009/0011267

51101

Servei de Salut
Pública

2009/0011285

C1A00

Comissionat de
Turisme

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis d'Esports

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

3.000,00 1003002062

190

G/E1100/431A0/46250

750

1103901355

CLUB DE FEINA 2010

15.534,56 1003002060

107

G/C1101/241A0/46250

8597,58

1103901221

10Y63052

Restauració fluvial

4.000,00 1003002144

185

G/B1100/172B1/46250

76,56

1103901411

XXXXXXXXX

10Y62190

Elaboració del projecte
Petits municipis

3.000,00 1003002083

132

G/E1100/431A0/46250

257,01

1103900978

XXXXXXXXX

10Y60634

Per a tú, Dona

1.622,49 1003002016

33

G/D1101/232A1/46250

747,52

1103901440

XXXXXXXXX

Recuperació de la
vegetació de ribera d'un
tram del riu Bitlles dins
10Y63050
el marc del compromís
Mediona-Bitlles-AnoiaLaverno

4.000,00 1003002144

183

G/B1100/172B1/46250

76,56

1103901410

XXXXXXXXX

10Y60544

Accions de
Sensibilització 2010

2.000,00 1003002223

28

G/10400/143A0/46250

1068,43

1103901210

XXXXXXXXX

10Y64396

Projectes i activitats en
matèria de sanitat
ambiental

1.200,00 1003002078

12

G/51101/313A0/46250

5,78

1103901316

XXXXXXXXX

10Y63760

Tardoral a la Romànica

2.000,00 1003002090

161

G/C1A00/432A0/46250

409,39

1103900760

XXXXXXXXX

10Y65269

Esports per tothom

3.893,00 1003002151

77

G/41100/341A0/46251

2001,14

1103901082

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

XXXXXXXXX

10Y61879

Implantació de sistemes
de les tecnologies de la
informació i la
comunicació

XXXXXXXXX

10Y62694

XXXXXXXXX

AJ. SANT PERE
DE VILAMAJOR

AJ. SANT PERE
DE VILAMAJOR

Ens local

AJ. SANT JUST
DESVERN
AJ. SANT JUST
DESVERN
AJ. SANT PERE
DE
RIUDEBITLLES

AJ. SANT QUINTI
DE MEDIONA

AJ. SANT
QUIRZE DEL
VALLES
AJ. SANT
SALVADOR DE
GUARDIOLA
AJ. SANT
VICENÇ DE
TORELLO
AJ. SANT
VICENÇ DE
TORELLO

70/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011298

D1103

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis d'Esports

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

Centre gestor

Servei de
Polítiques de
Diversitat i
Ciutadania
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

AJ. SANT
VICENÇ DE
TORELLO

XXXXXXXXX

10Y61300

Cursos i servei de
mediació intercultural

AJ. SANTPEDOR

XXXXXXXXX

AJ. SENTMENAT

XXXXXXXXX

AJ. STA.
COLOMA DE
GRAMENET

XXXXXXXXX

10Y62292

AJ. STA.
MARGARIDA DE
MONTBUI

XXXXXXXXX

10Y62319

Ens local

AJ. STA.
MARGARIDA DE
MONTBUI
AJ. STA. MARIA
DE
PALAUTORDERA
AJ. STA. MARIA
DE
PALAUTORDERA
AJ. STA.
PERPETUA DE
MOGOficina de
Difusió Artística

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Nova senyalització i
identificació estàtica de
la fira
Implantació del projecte
10Y62246 de desenvolupament i
comerç de Sentmenat
10Y61821

Pla de dinamització del
Centre

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

1.201,74 1003001986

84

G/D1103/232A4/46250

157,83

1103900901

1.000,00 1003002062

211

G/E1100/431A0/46250

454,65

1103901356

9.000,00 1003002083

153

G/E1100/431A0/46250

107,96

1103900976

15.000,00 1003002083

142

G/E1100/431A0/46250

1497,21

1103900948

145

G/E1100/431A0/46250

12,54

1103901022

118

G/C1101/241A0/46250

4990,76

1103900849

209

G/E1100/431A0/46250

246,97

1103900816

218

G/41100/341A0/46250

172,1

1103901083

Import
aprovat

Núm. de
document

Implantació de les
mesures per a la
6.500,00 1003002083
consolidació del centre
comercial urbà
DINAMITZACIÓ
10Y62656 LABORAL/PROGRAMA 21.321,00 1003002060
AAIL
Dinamització mercat
10Y62105 municipal de venda no
1.500,00 1003002062
sedentària
28a Marxa Clar de
10Y65501
2.010,00 1003002135
Lluna. Pedalada
Popular.

XXXXXXXXX

10Y63077

Butlletí Santiga

2.500,00 1003002144

5

G/B1100/172B2/46250

0,01

1103901419

AJ. TEIA

XXXXXXXXX

10Y62023

Fira del Bolet

1.000,00 1003002062

222

G/E1100/431A0/46250

277,57

1103901357

AJ. TERRASSA

XXXXXXXXX

10Y61895

Estudi millora i
modernització mòduls
exteriors mercat
municipal de Sant Pere

3.000,00 1003002062

223

G/E1100/431A0/46250

1230

1103900975

71/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

3.000,00 1003002062

228

G/E1100/431A0/46250

797,37

1103901358

Expansió de l'eix
comercial de Tordera

5.500,00 1003002083

159

G/E1100/431A0/46250

1252

1103900986

10Y63240

Promoció de l'habitatge
públic: a Torelló creix
l'habitatge protegit

2.500,00 1003002133

19

G/31300/153A0/46250

1164,3

1103901230

XXXXXXXXX

10Y63079

Festa de l'arbre

2.000,00 1003002144

7

G/B1100/172B2/46250

1675,11

1103901420

AJ. TORRELAVIT

XXXXXXXXX

Avaluació i gestió
10Y63071 ambiental dels sistemes
hídrics i atmosfèrics

4.000,00 1003002144

203

G/B1100/172B1/46250

76,56

1103901417

AJ. TORRELLES
DE FOIX

XXXXXXXXX

10Y63080

Mantenim net el nostre
entorn

2.500,00 1003002144

8

G/B1100/172B2/46250

35,06

1103901421

AJ. VACARISSES

XXXXXXXXX

10Y63081

Dia Mundial del Medi
Ambient

2.500,00 1003002144

9

G/B1100/172B2/46250

1444,3

1103901422

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

XXXXXXXXX

Projecte d'Aula
10Y64608 Permanent de Formació
en Noves Tecnologies

3.000,00 1003002115

103

G/11C10/928A0/46250

300

1103901176

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

XXXXXXXXX

10Y63082

2.500,00 1003002144

10

G/B1100/172B2/46250

2,07

1103901423

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

AJ.
VALLGORGUINA

XXXXXXXXX

10Y63064

3.000,00 1003002144

197

G/B1100/172B1/46250

2,8

1103901415

Gerència de
Serveis d'Esports

AJ. VILADECANS

XXXXXXXXX

10Y65570

1.000,00 1003002151

102

G/41100/341A0/46251

524,99

1103901085

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011329

E1100

2009/0011325

31300

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

2009/0011352

11C10

2009/0011271

B1100

2009/0011271

B1100

2009/0011299

41100

Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient
Gerència de
Serveis
d'Assistència al
Govern Local
Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

AJ. TORDERA

XXXXXXXXX

10Y61900

Realització del pla
d'emergència de la
Fira-mercat del Ram de
Tordera

AJ. TORDERA

XXXXXXXXX

10Y62201

AJ. TORELLO

XXXXXXXXX

AJ. TORELLO

Ens local

Setmana del medi
ambient
Projecte d'integració
paisatgística de les
rieres de l'àrea urbana
de Vallgorguina
Jornades de vela i
hípica adaptada

72/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

17.000,00 1003002243

8

G/10400/143A0/46250

604,26

1103901211

9.600,00 1003002102

40

G/C1103/433A0/46250

4274,82

1103901160

7.360,00 1003002077

26

G/C1103/433A0/46250

2250,51

1103901155

1.500,00 1003002105

10

G/E1100/431A0/46250

524,91

1103901361

2.500,00 1003002105

12

G/E1100/431A0/46250

1065,27

1103901362

1.000,00 1003002105

35

G/E1100/431A0/46750

140,72

1103901354

XXXXXXXXX

COL·LABORACIÓ,
INTERCANVI I
MILLORA DE LA
10Y61749
INFORMACIÓ I
36.000,00 1003002102
CONEIXEMENT DELS
PAES I PROMOCIÓ DE
L'ACTIVITAT

35

G/C1103/433A0/46750 11746,77 1103901328

XXXXXXXXX

10Y63120

Jornades "Apropa't al
riu"

2.500,00 1003002144

86

G/B1100/172B2/46750

0,63

1103901433

XXXXXXXXX

10Y61918

De l'hort a la plaça - 2a
fase (2a prioritat)

2.500,00 1003002105

38

G/E1100/431A0/46750

448,41

1103900990

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

Ens local

2009/0011300

10400

Direcció de
Relacions
Internacionals

AJ. VILAFRANCA
DEL PENEDES

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

AJ. VILAFRANCA
DEL PENEDES

XXXXXXXXX

10Y61754

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

AJ. VILANOVA I
LA GELTRU

XXXXXXXXX

10Y61705

2009/0011329

E1100

AJ. VILASSAR DE
DALT

XXXXXXXXX

10Y62032

2009/0011329

E1100

AJ. VILASSAR DE
MAR

XXXXXXXXX

Dinamització de les
10Y62086 fires d'artesania i fira de
Nadal

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

Consorci de
Formació i
Iniciatives de
Cercs-Berguedà

XXXXXXXXX

10Y62076

Consorci per a
l'Ocupació i la
Promoció
Econòmica del
Vallès Occidental

Gerència de
Serveis de
Comerç
Gerència de
Serveis de
Comerç

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

Consorci del Parc
Fluvial del
Llobregat
Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

XXXXXXXXX

10Y60583

Pla Municipal de
Sensibilització 2010
FOMENT DE LA
COOPERACIÓ
EMPRESARIAL PER A
LA CONSOLIDACIÓ
DE LES EMPRESES
JORNADES
D'INTERCANVI,
INFORMACIÓ I
INNOVACIÓ
EMPRESARIAL
Fira de Santa Llúcia

Bagà medieval (sector
agroalimentari)

73/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

NIF

Actuació

XXXXXXXXX

10Y62430

OBSERVATORI
ESTRATÈGIC DEL
MOIANÈS. 2010

Import
aprovat

Núm. de
document

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

73

G/C1102/439A0/46750

4161,42

1103900993

74

G/C1102/439A0/46750

5010,15

1103900994

195

G/C1101/241A0/46750

5753,34

1103901236

45

G/C1103/433A0/46750

4908,8

1103901165

187

G/E1100/431A0/46750

909,72

1103900991

Òrgànic

Centre gestor

C1102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic

2009/0011273

C1102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

XXXXXXXXX

10Y62377

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

XXXXXXXXX

10Y62479

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

XXXXXXXXX

10Y61804

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

XXXXXXXXX

10Y62183

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

XXXXXXXXX

10Y61724

ARTESANIA
ALIMENTÀRIA

36.000,00 1003002102

10

G/C1103/433A0/46750 18385,84 1103901153

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

XXXXXXXXX

10Y61715

PRODUCTES DE LA
TERRA 2010

34.860,00 1003002102

1

G/C1103/433A0/46550

2009/0011273

Ens local

Codi
XBMQ

Consorci per a la
Promoció de
Municipis del
Moianès

Consorci per a la
Promoció dels
Municipis del
Lluçanès
Consorci de
Turisme del Vallès
Occidental
CONSELL COM.
DE L'ALT
PENEDES

12.896,82 1003002041

ESTUDI
QUANTIFICACIÓ DELS
CENTRES I LLOCS DE
TREBALL DEL
12.947,94 1003002041
MOIANÈS. DIAGNOSI,
ANÀLISI I PLA
D'ACCIÓ
QUALIFICA'T AL
MOIANÈS MILLORA
DE L'OCUPABILITAT
5.853,34 1003002060
DELS
TREBALLADORS DEL
SECTOR SERVEIS A
LES PERSONES 2010
EMPRÈN EL TEIXIT
EMPRESARIAL DEL
MOIANÈS: CREA,
28.774,90 1003002077
CONSOLIDA,
SENSIBILITZA I
FORMA'T.2010
Comercialització i
difusió dels productes
3.000,00 1003002083
locals artesans del
Lluçanès

74/159

2100,45

1103901146

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

Gerència de
Serveis
d'Habitatge,
Urbanisme i
Activitats
Servei de Teixit
Productiu
Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic

Ens local

NIF

CONSELL COM.
DE L'ANOIA

XXXXXXXXX

10Y63247

CONSELL COM.
DE L'ANOIA

XXXXXXXXX

10Y61716

CONSELL COM.
DEL GARRAF

XXXXXXXXX

10Y62442

10Y61720

2009/0011325

31300

2009/0011278

C1103

2009/0011273

C1102

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

CONSELL COM.
DEL GARRAF

XXXXXXXXX

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

CONSELL COM.
DEL MARESME

XXXXXXXXX

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

CONSELL COM.
DEL MARESME

XXXXXXXXX

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

CONSELL COM.
DEL VALLES
ORIENTAL

XXXXXXXXX

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
CONSELL COM.
al
D'OSONA
Desenvolupament
Econòmic

XXXXXXXXX

2009/0011273

C1102

Codi
XBMQ

Actuació

Elaboració informes
tècnics edificis i tests
edificis-metodologia,
formació i registre de
tècnics
DEL CAMP A LA
TAULA
MÀRQUETING
TERRITORIAL

PRODUCTES DEL
MAR I LA TERRA DEL
GARRAF
MANUAL DE BONES
PRÀCTIQUES EN
10Y61712
ALIANCES AL
MARESME
DESENVOLUPAMENT
D'ACCIONS DE
SUPORT ALS
ARTESANS
10Y61721
ALIMENTARIS I
PRODUCTORS
AGRARIS DEL
MARESME
DINAMITZACIÓ DEL
CLÚSTER DE
10Y61792
L'HÀBITAT AL VALLÈS
ORIENTAL

10Y62427

OBSERVATORI PEL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL D'OSONA

75/159

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

18.100,00 1003002133

26

G/31300/153A0/46550

9868,43

1103901231

34.380,00 1003002102

2

G/C1103/433A0/46550

2117,43

1103901148

23.470,00 1003002041

54

G/C1102/439A0/46550

2875,18

1103901144

32.547,00 1003002102

6

G/C1103/433A0/46550

3270,36

1103901149

12.000,00 1003002077

33

G/C1103/433A0/46550

4941,18

1103901162

36.000,00 1003002102

7

G/C1103/433A0/46550

3034,55

1103901150

19.320,00 1003002102

76

G/C1103/433A0/46550

8573,19

1103901164

946,59 1003002041

64

G/C1102/439A0/46550

172,95

1103901140

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

Òrgànic

2009/0011273

C1102

2009/0011273

C1102

2009/0011273

C1102

Centre gestor

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic
Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic
Oficina Tècnica
d'Estratègies per
al
Desenvolupament
Econòmic

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

3.380,00 1003002041

65

G/C1102/439A0/46550

619,51

1103901141

OBSERVATORI PEL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL D'OSONA

3.606,07 1003002041

66

G/C1102/439A0/46550

669,8

1103901142

OBSERVATORI PEL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL D'OSONA

13.640,00 1003002041

67

G/C1102/439A0/46550

2527,76

1103901143

6.000,00 1003002041

68

G/C1102/439A0/46550

3668,58

1103900985

40.472,59 1003002056

12

G/C1101/241A0/46550

289,04

1103901227

1.215,90 1003002060

185

G/C1101/241A0/46550

500,43

1103901228

5.255,00 1003002060

186

G/C1101/241A0/46550

2164,11

1103901232

2.697,00 1003002060

187

G/C1101/241A0/46550

1110,74

1103901234

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62435

OBSERVATORI PEL
DESENVOLUPAMENT
LOCAL D'OSONA

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62432

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62431

Ens local

2009/0011273

C1102

Oficina Tècnica
d'Estratègies per
CONSELL COM.
al
D'OSONA
Desenvolupament
Econòmic

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62508

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62470

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62482

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62484

XXXXXXXXX

10Y62351

CREACIÓ DE LA
IMATGE
CORPORATIVA I WEB
DEL CONSELL
ECONÒMIC I SOCIAL
DE LA COMARCA
D'OSONA
OFICINA TÈCNICA
LABORAL D'OSONA
FOMENT DE LA
IGUALTAT
D'OPORTUNITATS A
OSONA
FOMENT DE LA
IGUALTAT
D'OPORTUNITATS A
OSONA
FOMENT DE LA
IGUALTAT
D'OPORTUNITATS A
OSONA

76/159

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
d'expedient

NIF

Codi
XBMQ

Òrgànic

Centre gestor

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y62487

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

CONSELL COM.
D'OSONA

XXXXXXXXX

10Y61723

2009/0011271

B1100

Gerència de
Serveis de Medi
Ambient

Entitat Municipal
Descentralitzada
de Valldoreix

XXXXXXXXX

10Y63070

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

FOMENT DE
TERRASSA SA

XXXXXXXXX

10Y62486

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat
de Treball

GRAMEIMPULS
SA

XXXXXXXXX

10Y62708

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

GRANOLLERS
MERCAT

XXXXXXXXX

10Y61753

2009/0011278

C1103

Servei de Teixit
Productiu

GRANOLLERS
MERCAT

XXXXXXXXX

10Y61784

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

XXXXXXXXX

10Y61914

Estudi de redefinició del
mercat de la Plaça de
Cuba de dissabte

2009/0011329

E1100

Gerència de
Serveis de
Comerç

XXXXXXXXX

10Y62123

Materialització de
campanyes de
promoció i difusió del
mercat

Ens local

Institut Municipal
de Promoció
Econòmica de
Mataró
Institut Municipal
per a la Promoció i
Activació de la
Ciutat (IMPAC)

Actuació

FOMENT DE LA
IGUALTAT
D'OPORTUNITATS A
OSONA
PRODUCTES DE LA
TERRA - OSONA
Estudi de l'impacte
acústic de l'autopista
AP-7 sobre els sectors
residencials de
Valldoreix
ATENCIÓ A JOVES I
XARXA LOCAL
DINAMITZACIÓ
LABORAL-CLUB DE
FEINA-SCG / 10
DINAMITZACIÓ DELS
POLÍGONS
D'ACTIVITAT
ECONÒMICA DE
GRANOLLERS
TROBADES DE
COOPERACIO
EMPRESARIAL

77/159

Posició

Aplicació
pressupostària

Import
de la
baixa

Document
comptable
d'ajust de
valor
agrupat

2.022,00 1003002060

188

G/C1101/241A0/46550

832,6

1103901235

36.000,00 1003002102

9

G/C1103/433A0/46550

4843,74

1103901151

1.972,00 1003002144

205

G/B1100/172B1/46850

300,82

1103901418

25.011,50 1003002060

205

G/C1101/241A0/46950

169,88

1103900851

48.891,00 1003002060

208

G/C1101/241A0/46950

9612,46

1103901507

21.820,80 1003002102

39

G/C1103/433A0/46950

4533,13

1103901166

27.480,00 1003002102

69

G/C1103/433A0/46950

3716,48

1103901168

6.000,00 1003002105

56

G/E1100/431A0/46250

600

1103900871

500,00 1003002105

66

G/E1100/431A0/46250

250

1103900758

Import
aprovat

Núm. de
document

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Cinquè.- EXCEPCIONAR dels acords anteriors:
1. Ajuts gestionats per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que s’han
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, amb imputació
pressupostària plurianual, pendents de justificació a data d’aquesta proposta.
2. Ajuts gestionats per l’Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge que s’han
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, sense imputació
pressupostària plurianual, pendents de justificació a data d’aquesta proposta.
3. Ajuts gestionats pel Servei de Mercat de Treball que s’han d’executar en el període
comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2011 i justificar com a
màxim el 31 de març de 2012, sense imputació pressupostària plurianual,
pendents de justificació a data d’aquesta proposta.
4. Ajuts gestionats per l’Oficina del Pla Jove que s’han d’executar fins el 30 de juny
de 2011 i justificar com a màxim el 30 de setembre de 2011, pendents de
justificació a data d’aquesta proposta.
I disposar que, transcorregut el termini màxim de justificació previst, es procedirà a
requerir als ens beneficiaris la presentació de la documentació de justificació.

78/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Centre gestor: Oficina de Cooperació al Desenvolupament

Nº exped.

Orgànic

2009/0011300

10400

2009/0011300

10400

2009/0011300

10400

2009/0011300

10400

2009/0011300

10400

Centre Gestor

Ens local

Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament
Oficina de
Cooperació al
Desenvolupament

AJ. STA.
COLOMA DE
GRAMENET
AJ. SANT BOI
DE
LLOBREGAT
AJ. SANT BOI
DE
LLOBREGAT
AJ. SANT
FELIU DE
LLOBREGAT
AJ. STA.
COLOMA DE
GRAMENET

Codi
XBMQ

NIF

Actuació

Pendent
de
Pagament
2º anualitat

Import
aprovat

Import per any

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

32.000,00

16.000,00 (2010)
16.000,00 (2011)

1003002243

12

G/10400/143A0/46280

16.000,00

XXXXXXXXX 10Y60581

Plans Munic. S.

XXXXXXXXX 10Y60584

Plans Munic. S.

32.000,00

16.000,00 (2010)
16.000,00 (2011)

1003002243

11

G/10400/143A0/46280

16.000,00

XXXXXXXXX 10Y60590

Proj. de Coop.

23.000,00

20.700 (2010)
2.300,00 (2011)

1003002244

4

G/10400/143A0/46280

2.300,00

XXXXXXXXX 10Y60591

Proj. de Coop.

20.000,00

18.000,00 (2010)
2.000,00 (2011)

1003002244

5

G/10400/143A0/46280

2.000,00

XXXXXXXXX 10Y60592

Proj. de Coop.

35.000,00

31.500,00 (2010)
3.500,00 (2011)

1003002244

6

G/10400/143A0/46280

3.500,00

Centre gestor: Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge
Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

Ens local

NIF

codi
XBMQ

2009/0011325

31300

Oficina de Promoció i
Gestió d'Habitatge

AJ. SALDES

XXXXXXXX

10Y63230

2009/0011325

31300

Oficina de Promoció i
Gestió d'Habitatge

AJ.
VALLCEBRE

XXXXXXXX

10Y63269

Actuació
Impuls a la rehabilitació
dels parc d'habitatges
públic i privat per mitjà
d'un agent de
rehabilitació
Impuls a la rehabilitació
de parc d'habitatges
públic i privat per mitjà
d'un agent de
rehabilitació

79/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

30.000,00

1003002133

9

G/31300/153A0/46250

30.000,00

30.000,00

1003002133

46

G/31300/153A0/46250

23.392,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Centre gestor: Servei de Mercat de Treball
Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

Ens local

NIF

codi XBMQ

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

AJ. ALELLA

XXXXXXXXX

10Y62565

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

AJ. ARTES

XXXXXXXX

10Y62535

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

AJ. CALDES
DE
MONTBUI

XXXXXXXXX

10Y62638

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

AJ. CALDES
D'ESTRAC

XXXXXXXXX

10Y62630

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62602

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62528

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62592

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62544

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

AJ.
CANOVELLE
S
AJ.
CAPELLADE
S
AJ.
CERDANYO
LA DEL
VALLES
AJ.
CORBERA
DE
LLOBREGAT
AJ.
CORNELLA
DE
LLOBREGAT

XXXXXXXXX

10Y62545

AJ.
CUBELLES

XXXXXXXXX

10Y62560

AJ. ROCA
DEL
VALLES, LA

XXXXXXXXX

10Y62605

Actuació
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

80/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

4.992,00

1003002064

2

G/C1101/241A0/46250

1.715,45

4.800,00

1003002064

5

G/C1101/241A0/46250

4.800,00

9.600,00

1003002064

11

G/C1101/241A0/46250

6.501,64

12.167,32

1003002064

12

G/C1101/241A0/46250

12.167,32

2.016,00

1003002064

13

G/C1101/241A0/46250

576,00

4.686,00

1003002064

14

G/C1101/241A0/46250

4.686,00

23.616,00

1003002064

18

G/C1101/241A0/46250

13.388,80

17.808,00

1003002064

19

G/C1101/241A0/46250

12.061,03

20.742,00

1003002064

20

G/C1101/241A0/46250

20.742,00

14.400,00

1003002064

21

G/C1101/241A0/46250

7.107,69

5.600,00

1003002064

25

G/C1101/241A0/46250

5.600,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

AJ. PINEDA
DE MAR

XXXXXXXXX

10Y62571

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

AJ.
SALLENT

XXXXXXXXX

10Y62618

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62550

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62621

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62584

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62561

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62628

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

XXXXXXXXX

10Y62539

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

Ens local

NIF

AJ.
HOSPITALE
XXXXXXXXX
T DE
LLOBREGAT
,L
AJ. PALAUSOLITA I
XXXXXXXXX
PLEGAMAN
S

AJ. SANT
JUST
DESVERN
AJ. SANT
JUST
DESVERN
AJ. SANT
MARTI DE
CENTELLES
AJ. SANT
PERE DE
RIBES
AJ. SANT
PERE DE
RIBES
AJ. SANT
SALVADOR
DE
GUARDIOLA
AJ. STA.
MARGARIDA
DE
MONTBUI

XXXXXXXXX

codi XBMQ

Actuació

10Y62564

Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

10Y62594

10Y62531

Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

81/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

21.000,00

1003002064

29

G/C1101/241A0/46250

21.000,00

8.216,12

1003002064

44

G/C1101/241A0/46250

8.216,12

8.400,00

1003002064

48

G/C1101/241A0/46250

4.974,43

8.000,00

1003002064

54

G/C1101/241A0/46250

3.162,70

26.281,67

1003002064

61

G/C1101/241A0/46250

26.281,67

23.881,67

1003002064

62

G/C1101/241A0/46250

23.881,67

1.008,00

1003002064

63

G/C1101/241A0/46250

1.008,00

36.000,00

1003002064

64

G/C1101/241A0/46250

14.590,69

24.000,00

1003002064

65

G/C1101/241A0/46250

9.123,62

1.248,00

1003002064

67

G/C1101/241A0/46250

1.248,00

10.416,00

1003002064

69

G/C1101/241A0/46250

7.184,81

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

Ens local

NIF

codi XBMQ

XXXXXXXXX

10Y62599

XXXXXXXXX

10Y62612

AJ.
TORDERA

XXXXXXXXX

10Y62575

AJ.
TORDERA

XXXXXXXXX

10Y62631

XXXXXXXXX

10Y62554

XXXXXXXXX

10Y62627

XXXXXXXXX

10Y62578

XXXXXXXXX

10Y62634

XXXXXXXXX

10Y62559

AJ. STA.
PERPETUA
DE
MOGODA
AJ.
TAGAMANE
NT

AJ. OLESA
DE
MONTSERR
AT
CONSELL
COM. DEL
BERGUEDA
CONSELL
COM. DEL
MARESME
CONSELL
COM.
D'OSONA
Consorci de
Formació i
iniciatives de
CercsBerguedà
Consorci per
a la
Promoció
dels
Municipis del
Moianès

XXXXXXXXX

10Y62580

Actuació
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

82/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

28.859,22

1003002064

72

G/C1101/241A0/46250

6.604,48

960,00

1003002064

76

G/C1101/241A0/46250

960,00

19.836,00

1003002064

78

G/C1101/241A0/46250

12.465,88

20.640,00

1003002064

79

G/C1101/241A0/46250

9.536,95

29.024,05

1003002064

90

G/C1101/241A0/46250

19.694,04

10.080,00

1003002064

105

G/C1101/241A0/46550

7.036,73

45.000,00

1003002064

106

G/C1101/241A0/46550

37.783,47

14.400,00

1003002064

107

G/C1101/241A0/46550

9.943,37

19.728,00

1003002064

108

G/C1101/241A0/46750

8.726,06

13.321,82

1003002064

110

G/C1101/241A0/46750

9.303,33

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

Servei de Mercat de
Treball

2009/0011270

C1101

2009/0011270

2009/0011270

C1101

Ens local
Consorci per
a la
Promoció
dels
Municipis del
Moianès
Corporació
d’Empreses i
Serveis de
Sant Boi, SA
(CORESSA)

NIF

XXXXXXXXX

codi XBMQ

10Y62633

XXXXXXXXX

10Y62555

GRAMEIMP
ULS SA

XXXXXXXXX

10Y62557

Servei de Mercat de
Treball

GRAMEIMP
ULS SA

XXXXXXXXX

10Y62625

Servei de Mercat de
Treball

Patronat
Municipal de
Desenvolupa
ment I
Promoció
D’ocupació
(Ripollet)

XXXXXXXXX

10Y62600

Actuació
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)
Reforçament
de
la
capacitat dels serveis
locals d'ocupació (SLO)

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

9.606,82

1003002064

111

G/C1101/241A0/46750

6.697,40

36.000,00

1003002064

112

G/C1101/241A0/46950

23.969,40

38.576,00

1003002064

116

G/C1101/241A0/46950

38.576,00

15.000,00

1003002064

117

G/C1101/241A0/46950

15.000,00

16.080,00

1003002064

98

G/C1101/241A0/46250

11.158,65

Ajuts gestionats per l’Oficina del Pla Jove
Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

Ens local

NIF

codi
XBMQ

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. ALELLA

XXXXXXXX

10Y63510

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. ARENYS
DE MAR

XXXXXXXX

10Y63563

Actuació
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)

83/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

950,00

1003002061

4

G/D1102/339A1/46250

950,00

1.900,00

1003002061

6

G/D1102/339A1/46250

1.900,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

Ens local

NIF

codi
XBMQ

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ.
ARGENTONA

XXXXXXXX

10Y63524

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. BADALONA

XXXXXXXX

10Y63515

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. BAGA

XXXXXXXX

10Y63523

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. BEGUES

XXXXXXXX

10Y63535

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. CABRILS

XXXXXXXX

10Y63507

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. CALAF

XXXXXXXX

10Y63525

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. CANET DE
MAR

XXXXXXXX

10Y63569

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. CUBELLES

XXXXXXXX

10Y63576

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ.
GRANOLLERS

XXXXXXXX

10Y63498

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. GARRIGA,
LA

XXXXXXXX

10Y63483

Actuació
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)

84/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

950,00

1003002061

10

G/D1102/339A1/46250

950,00

13.300,00

1003002061

16

G/D1102/339A1/46250

13.300,00

950,00

1003002061

20

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002061

25

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002061

31

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002061

33

G/D1102/339A1/46250

950,00

1.900,00

1003002061

43

G/D1102/339A1/46250

1.900,00

1.900,00

1003002061

76

G/D1102/339A1/46250

1.900,00

9.500,00

1003002061

87

G/D1102/339A1/46250

9.500,00

2.850,00

1003002061

90

G/D1102/339A1/46250

2.850,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

Ens local

NIF

codi
XBMQ

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. LLAGOSTA,
LA

XXXXXXXX

10Y63492

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. LLIÇA
D'AMUNT

XXXXXXXX

10Y63493

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. MANLLEU

XXXXXXXX

10Y63568

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. MONTGAT

XXXXXXXX

10Y63500

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ.
MONTMELO

XXXXXXXX

10Y63551

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ.
NAVARCLES

XXXXXXXX

10Y63562

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. PINEDA DE
MAR

XXXXXXXX

10Y63506

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. PREMIA DE
DALT

XXXXXXXX

10Y63499

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. RIPOLLET

XXXXXXXX

10Y63529

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. RODA DE
TER

XXXXXXXX

10Y63495

Actuació
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)

85/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

950,00

1003002061

94

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002061

110

G/D1102/339A1/46250

950,00

2.850,00

1003002061

117

G/D1102/339A1/46250

2.850,00

950,00

1003002061

138

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002061

141

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002061

146

G/D1102/339A1/46250

950,00

2.850,00

1003002061

159

G/D1102/339A1/46250

2.850,00

950,00

1003002061

164

G/D1102/339A1/46250

950,00

3.800,00

1003002074

2

G/D1102/339A1/46250

3.800,00

950,00

1003002074

4

G/D1102/339A1/46250

950,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

Ens local

NIF

codi
XBMQ

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SALLENT

XXXXXXXX

10Y63474

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SANT
ADRIA DE
BESOS

XXXXXXXX

10Y63516

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SANT
ANDREU DE
LA BARCA

XXXXXXXX

10Y63541

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SANT
CUGAT DEL
VALLES

XXXXXXXX

10Y63497

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SANT
JOAN DESPI

XXXXXXXX

10Y63543

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SANT
PERE DE
RIBES

XXXXXXXX

10Y63502

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SANT
VICENÇ DE
CASTELLET

XXXXXXXX

10Y63513

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. SANT
VICENÇ DE
MONTALT

XXXXXXXX

10Y63521

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. STA.
MARIA DE
PALAUTORDE
RA

XXXXXXXX

10Y63530

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. STA.
PERPETUA DE
MOGODA

XXXXXXXX

10Y63572

Actuació
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)

86/159

Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

950,00

1003002074

10

G/D1102/339A1/46250

950,00

3.800,00

1003002074

12

G/D1102/339A1/46250

3.800,00

1.900,00

1003002074

14

G/D1102/339A1/46250

1.900,00

3.800,00

1003002074

20

G/D1102/339A1/46250

3.800,00

3.800,00

1003002074

30

G/D1102/339A1/46250

3.800,00

2.850,00

1003002074

39

G/D1102/339A1/46250

2.850,00

1.900,00

1003002074

49

G/D1102/339A1/46250

1.900,00

950,00

1003002074

51

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002074

64

G/D1102/339A1/46250

950,00

2.850,00

1003002074

67

G/D1102/339A1/46250

2.850,00
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Nº exped.

Orgànic

Centre Gestor

Ens local

NIF

codi
XBMQ

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ.
SANTPEDOR

XXXXXXXX

10Y63475

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. TORDERA

XXXXXXXX

10Y63496

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. VALLBONA
D'ANOIA

XXXXXXXX

10Y63581

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. VALLIRANA

XXXXXXXX

10Y63548

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. VILANOVA I
LA GELTRU

XXXXXXXX

10Y63539

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. VILASSAR
DE MAR

XXXXXXXX

10Y63505

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ.
XXXXXXXX
ESPARREGUERA

10Y63537

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. IGUALADA

XXXXXXXX

10Y63571

2009/0011315

D1102

Oficina del Pla Jove

AJ. OLESA DE
MONTSERRAT

XXXXXXXX

10Y63476

Actuació
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
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Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

950,00

1003002074

70

G/D1102/339A1/46250

950,00

2.850,00

1003002074

87

G/D1102/339A1/46250

2.850,00

950,00

1003002074

94

G/D1102/339A1/46250

950,00

950,00

1003002074

97

G/D1102/339A1/46250

950,00

4.750,00

1003002074

110

G/D1102/339A1/46250

4.750,00

1.900,00

1003002074

114

G/D1102/339A1/46250

1.900,00

1.900,00

1003002074

124

G/D1102/339A1/46250

1.900,00

4.750,00

1003002074

128

G/D1102/339A1/46250

4.750,00

1.900,00

1003002074

133

G/D1102/339A1/46250

1.900,00
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Nº exped.

2009/0011315

2009/0011315

Orgànic

D1102

D1102

Centre Gestor

Oficina del Pla Jove

Oficina del Pla Jove

Ens local
Patronat
Municipal de
Serveis
Comunitaris de
Gavà
Patronat
Municipal de
Serveis
d’atenció a les
Persones de
Martorell

NIF

XXXXXXXX

XXXXXXXX

codi
XBMQ

10Y63489

10Y63545

Actuació
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
Punts
d'informació
i
dinamització juvenil als
centres
d'educació
secundària (PIDCES)
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Import
aprovat

Nº de docum.

Posició

Aplicació
pressupostària

Pendent
de
pagament

4.750,00

1003002074

139

G/D1102/339A1/46250

4.750,00

2.850,00

1003002074

141

G/D1102/339A1/46250

2.850,00
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Sisè.- Donar de baixa l’ajut gestionat pel Servei de Mercat de Treball, que s’ha
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de
2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, que s’indica a continuació per
renúncia de l’ens locals beneficiari:
Setè.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Rubí en el
marc del tràmit d’audiència prèvia al tancament i liquidació de la convocatòria 2010, i
referides a l’actuació 10/Y/61746 “Accions de suport a parcs empresarials de Rubí”,
d’acord amb informe del Servei de Teixit Productiu que s’adjunta com Annex 1.
Vuitè.- DESESTIMAR la sol·licitud de pròrroga del termini de subsanació d’errors de
la documentació de justificació presentada per l’Ajuntament de Cervelló en el marc del
tràmit d’audiència prèvia al tancament i liquidació de la convocatòria 2010, i referides a
les actuacions 10/Y/62303 “Impulsar, consolidar i promocionar el comerç i l'Associació
de la Unió de Botiguers de Cervelló”, gestionada pel Servei de Comerç Urbà, i
10/Y/61855 “12a Fira de Cervelló. 4a Trobada del Vidre” i 10/Y/61951 “12a Fira de
Cervelló. 4a Trobada del Vidre”, gestionades per l’Oficina de Mercats i Fires Locals.
Novè.- RECTIFICAR les condicions de concertació que hi consten en el formulari
SOL-Y-001 de la convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla
de Concertació, relativa a l’acció de suport “Foment de les polítiques locals d’igualtat
de dones i homes”, en el sentit següent, i d’acord amb informe de l’Oficina de
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home que s’adjunta com Annex 2.
On diu: “Despeses no elegibles: Despeses del personal del propi ens”.
Ha de dir: “Despeses no elegibles: Despeses del personal del propi ens, llevat les del
personal dels centres d’informació i recursos per a dones (CIRD)”.
Desè.- DEIXAR sense efecte la baixa per renúncia aprovada per decret de la
Presidència de 4/7/2011 de l’ajut següent, atorgat en el marc de la convocatòria 2010
de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació, d’acord amb informe
de la Gerència de Serveis de Comerç que s’adjunta com Annex 3.
Centre gestor
Oficina de Mercats i
Fires Locals

Ens local
Ajuntament
d’Oristà

NIF

Actuació

XXXXXXXXX

Fira d’Artesania del
Lluçanès

Import
concedit
2.000

Codi XBMQ
10/Y/62024

Onzè.- RECONÈIXER de nou l’ajut següent a l’Ajuntament d’Oristà que, per error, es
va donar baixa, amb les mateixes condicions inicials establertes:
Centre
gestor
Oficina de
Mercats i
Fires Locals

Ens local

NIF

Ajuntament
XXXXXXXXX
d'Oristà

Actuació

Import
aprovat

Fira
d'artesania
del Lluçanès

2.000 €

Dotzè.- Notificar aquests acords als ens afectats.
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Codi
XBMQ

Operació

10/Y/62024 1103003723

Posició

Aplicació
pressupostària

1

1103003723
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
20.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents noranta-tres mil
set-cents trenta-vuit euros amb dinou cèntims (293.738,19) € a l’Ajuntament de
Granollers 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 Granollers presentà en data 15 de setembre de 2011 una sol·licitud
d'un préstec d’1.590.000 € 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 Granollers.
Es proposa tramitar l'import de préstec d’1.590.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona
1.590.000€ amb una subvenció d’import de 293.738,19 €.
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 dos-cents noranta-tres mil set-cents trenta-vuit
euros amb dinou cèntims (293.738,19) € a l'Ajuntament de Granollers d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 15
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 Granollers, 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.
21.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tretze mil tres-cents un
euros amb trenta-cinc cèntims (13.301,35) € a l’Ajuntament de Figaró-Montmany
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 Figaró-Montmany presentà en data 21 de setembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 100.000 € 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 Figaró-Montmany.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 100.000 € davant la Caixa d’Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), del qual es subvenciona 72.000 €
amb una subvenció d’import de 13.301,35 €.
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 tretze mil tres-cents un euros amb trenta-cinc
cèntims (13,301.35) € a l'Ajuntament de Figaró-Montmany d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 21 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,
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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 Figaró-Montmany, 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 20 I 21
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
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb
la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994,
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius).
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SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen.
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import
íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per la Caixa d’Estalvis de Catalunya
que s’esmenta a la primera estipulació.
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta
dies de la signatura del present conveni.
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions
ordinàries.
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès
del préstec concedida.
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al
BOP núm. 297 de 13.12.1994).
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació.
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats.
(Municipi)....................”

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

22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint mil
cent (20.100) € per a finançar l’actuació local “Espai fluvial riera Sentmenat” 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.
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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 Palau-solità i Plegamans,
presentada en data 22/09/2011 per finançar la inversió “Espai fluvial riera Sentmenat” 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 Palau-solità i Plegamans
Espai fluvial riera Sentmenat
20.100 €
0%
10
91/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint mil cent 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.
23.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-dos mil (52.000) € per a finançar l’actuació local “Millora voreres
travessia” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Palma
de Cervelló.- 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 la Palma de Cervelló,
presentada en data 19/09/2011 per finançar la inversió “Millora voreres travessia” 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 la Palma de Cervelló
Millora voreres travessia
52.000 €
0%
10
89/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-dos mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-sis
mil (26.000) € per a finançar l’actuació local “Millores biblioteca Aliança” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.- 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 la Palma de Cervelló,
presentada en data 19/09/2011 per finançar la inversió “Millores biblioteca Aliança” 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 la Palma de Cervelló
Millores biblioteca Aliança
26.000 €
0%
10
88/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-sis 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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25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta mil
(30.000) € per a finançar l’actuació local “Projectes espais públics” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Palma de Cervelló.- 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 la Palma de Cervelló,
presentada en data 19/09/2011 per finançar la inversió “Projectes espais públics” 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 la Palma de Cervelló
Projectes espais públics
30.000 €
0%
10
87/2011
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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.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Mercat de Treball
26.- Dictamen que proposa la modificació conveni tipus per atorgar subvencions
a les entitats locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO) per al
desenvolupament del projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social Europeu.- 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 Direcció General de Cooperació Local de la Secretaria d’Estat de Cooperació
Territorial del Ministeri d’Administracions Públiques (actualment Ministeri de Política
Territorial i Administració Pública), mitjançant resolució de 14 de maig de 2008, va
aprovar la concessió d’un ajut cofinançat pel Fons Social Europeu a favor de la
Diputació de Barcelona pel finançament del projecte Iniciatives Locals d’Ocupació per
a la Qualitat i la Dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones en el
territori (ILOQUID), elaborat per les Àrees de Desenvolupament Econòmic (actualment
Desenvolupament Econòmic i Ocupació) i de Benestar Social (actualment Atenció a
les Persones), per un import de 6.179.945,62 €. El cost total del projecte ascendeix a
12.359.891,24 €. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acceptar dita
subvenció mitjançant el decret 6569/08 de data 3 de juliol de 2008.
En data 25 de febrer de 2010 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar la minuta de conveni tipus per regular les subvencions a atorgar a les entitats
locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO) per al desenvolupament dels Eixos 2 i
3 del citat Projecte.
Amb posterioritat es va aprovar mitjançant decret de Presidència de 7 d’abril de 2010,
que va ser ratificat a la Junta de Govern de 29 d’abril de 2010, una modificació del
conveni tipus per donar cobertura legal a la possibilitat de que el projecte pogués ser
executat per les personificacions instrumentals de les entitats locals.
La finalitat del projecte ILOQUID és la inserció laboral de persones que es troben en
situació d’atur, en el sector de serveis d’atenció a les persones. Per assolir aquesta fita
es treballa amb les persones beneficiàries que es troben en situació d’atur, dissenyant
i desplegant itineraris personalitzats de millora de l’ocupabilitat i d’inserció laboral.
Aquests itineraris integren un conjunt d’activitats l’objectiu de les quals és millorar les
possibilitats d’accés i permanència en el mercat de treball en aquest sector d’activitat,
incidint especialment en el desenvolupament de les competències professionals de les
persones.
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Entre aquestes activitats destaca, pel seu impacte en la possibilitat d’inserir-se en el
mercat de treball, la formació especialitzada. Es tracta d’una formació altament
qualificada i professionalitzadora que capacita les persones que desitgen treballar en
activitats vinculades a l’atenció de persones amb necessitats especials (gent gran,
discapacitats, infància, entre d’altres).
La previsió pressupostària inicial no va permetre cobrir la totalitat de la demanda
d’aquest tipus de formació realitzada per les ILO. Un cop iniciada la implementació del
projecte i analitzat el seu nivell d’execució pressupostària, la situació actual possibilita
incrementar la dotació econòmica destinada a aquesta formació.
Aquest fet ens situa en un nou escenari, en el qual es poden incrementar les accions
formatives previstes inicialment. Aquestes noves accions formatives tindrien una
regulació específica, es concedirien a les entitats que són gestores d’una ILO des de
l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Corporació, i serien finançades amb fons de la
Diputació de Barcelona i del Fons Social Europeu.
D’altra banda, seria necessari ampliar els terminis establerts inicialment al conveni
tipus per donar cobertura temporal, tant a aquestes accions formatives com a aquelles
actuacions que es realitzin en desenvolupament del projecte ILOQUID i que a criteri de
la Diputació de Barcelona tinguin un retard justificat en la seva execució.
En atenció al fet que el citat conveni tipus no preveu expressament aquestes
possibilitats es considera necessària la seva modificació per poder donar emparament
jurídic a aquestes opcions.
Vist el punt. 3.4.i.2) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB núm. 183, de data
23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el vicepresident
1r i president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, eleva a la
Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació del conveni tipus que regula la col·laboració de la
Diputació de Barcelona amb les entitats gestores d’Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO),
en el marc del Projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social Europeu, aprovat en la
Junta de Govern de 25 de febrer de 2010, i modificat pel decret de Presidència de 7
d’abril de 2010 que va ser ratificat a la Junta de Govern de 29 d’abril de 2010.
La modificació del conveni tipus consisteix en l’actualització dels antecedents i la
incorporació de nous redactats dins del clausulat, que es transcriuen a continuació:
• Pel que fa als Antecedents i Motivació es modifiquen tres paràgrafs, així, on diu:
“S’ha elaborat un conveni tipus, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data ... de .................. de 2010, amb la finalitat de regular la col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i les Iniciatives Locals d’Ocupació.
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Mitjançant aquest conveni tipus s’han establert els mateixos drets i les mateixes obligacions
per a les entitats beneficiàries, a excepció de l’import a subvencionar que estarà subjecte al
cost de cadascun dels projectes presentats, d’acord amb el pla de treball i el pressupost
acordat.
Per recollir aquest marc general i dites especificitats se signarà un conveni individual amb
cadascuna de les entitats locals gestores d’una ILO.”

Ha de dir:
“S’ha elaborat un conveni tipus, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 25 de febrer de 2010, i posteriorment modificat per decret de presidència
de 7 d’abril de 2010 i ratificat per la Junta de Govern de 29 d’abril del mateix any, sent la
última modificació aprovada per la Junta de Govern de data.............. de 2011, amb la
finalitat de regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i les Iniciatives Locals
d’Ocupació.
Mitjançant aquest conveni tipus s’han establert els mateixos drets i les mateixes obligacions
per a les entitats beneficiàries, a excepció de l’import a subvencionar que estarà subjecte al
cost de cadascun dels projectes presentats, d’acord amb el pla de treball i el pressupost
acordat, així com respecte als terminis de justificació, i a les accions de formació
especialitzada recollides a la clàusula cinquena punt tercer.
El present conveni tipus és d’aplicació general a totes les accions que duguin a terme
cadascuna de les entitats locals gestores d’una ILO en desenvolupament de l’Eix 2 i 3 del
Projecte ILOQUID i serà de compliment obligatori per a totes les parts conveniants. Això no
obstant, per recollir aquest marc general i les especificitats pròpies de cada cas, se signen
convenis específics individuals amb cada ILO que podran recollir la totalitat del conveni
tipus (incloses les últimes modificacions), o bé únicament una part d’ell, però amb ple
sotmetiment al seu articulat i a la resta de normativa que li sigui d’aplicació. En el supòsit
que amb posterioritat es vulguin incorporar clàusules al conveni específic no recollides però
previstes en el conveni tipus, aquestes noves clàusules s’incorporaran a través d’addenda al
conveni signat.”
• Pel que fa al contingut actualment existent a la clàusula quarta, punt segon, que diu:
“4. Finançament del projecte
2. Concretament per les actuacions regulades en aquest conveni pels Eixos 2 i 3 està
previst que siguin cofinançades en un 50% pel Fons Social Europeu, en un 40% per les
entitats locals gestores d’una ILO i el 10% restant per la Diputació de Barcelona.”

Ha de dir:
“4. Finançament del projecte
2. Concretament per les actuacions regulades en aquest conveni pels Eixos 2 i 3 està
previst que siguin cofinançades en un 50% pel Fons Social Europeu, en un 40% per les
entitats locals gestores d’una ILO i el 10% restant per la Diputació de Barcelona, excepte
pel que fa a les accions formatives especialitzades ofertes per l’Àrea d’Atenció a les
Persones (anteriorment Àrea de Benestar Social) a les ILO. Per a aquestes accions la
Diputació de Barcelona finançarà el 100% de l’import establert a la clàusula cinquena, punt
tercer d’aquest conveni, amb càrrec als seus recursos propis i a la subvenció del Fons
Social Europeu.”
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• Pel que fa a la clàusula cinquena, s’afegeix el punt tercer a la redacció original,

essent el nou contingut el següent:
“5. Import de la subvenció
3. Per a la realització d’accions formatives especialitzades, la Diputació de Barcelona a
través de l’Àrea d’Atenció a les Persones subvencionarà pels Eixos 2 i 3 a l’Entitat
................................................ per a dur a terme el curs ..................................................,
amb un import de .......................... , que correspondrà a la quantia a justificar.”
• Pel que fa a la clàusula setena, s’afegeix el punt setè a la redacció original, essent

el nou contingut el següent:
“7. Despeses subvencionables
7. Excepcionalment, per a la realització de les accions subvencionades, de la clàusula
cinquena punt tercer, només seran considerades elegibles aquelles despeses referides a la
impartició de formació especialitzada, sigui per personal propi formador o mitjançant
contractació externa, així com el material didàctic, als efectes de justificar l’import
subvencionat.”
• Pel que fa a la clàusula desena, s’afegeixen els punts vuitè i novè a la redacció

original, essent els nous continguts els següents:
“10. Terminis del conveni
8. Les despeses produïdes en el marc de les accions formatives especialitzades finançades
per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, tenen els seus propis
terminis en funció dels diferents conceptes relatius a l’àmbit tècnic i econòmic, que seran els
següents:
8.1. Els Itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat amb les persones destinatàries hauran
de finalitzar el 30 de juny de 2012. Només s’admetrà la imputació de despeses generades
fins a aquesta data.
8.2. Les despeses de personal adscrit al projecte es podran imputar fins el dia 31 de juliol de
2012.
8.3. Totes les despeses imputables al projecte hauran d’estar efectivament pagades a data
30 d’agost de 2012, incloses les quotes patronals del mes de juliol de 2012, d’acord amb el
procediment, models i requisits que estableixi la Diputació de Barcelona.
9. Totes aquelles ILO que tinguin un retard en l’execució dels itineraris d’inserció laboral
podran sol·licitar a la Diputació de Barcelona una ampliació de terminis. Un cop valorats els
motius i prèvia aprovació expressa per part d’aquesta, podran acollir-se als terminis recollits
en el punt anterior.”
• Pel que fa al contingut actualment existent a la clàusula onzena, punt primer, que

diu:
“11. Termini de la justificació final
1. L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les accions i productes
subvencionats com a màxim el 6 de juliol de 2012.”
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Ha de dir:
“11. Termini de la justificació final
1. L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les accions i productes
subvencionats com a màxim el 6 de juliol de 2012. En el cas que la Diputació de Barcelona
perllongui el termini d’execució de les accions, l’entitat beneficiària podrà justificar com a
màxim el dia 7 de setembre de 2012.”
• Pel que fa a la clàusula dotzena, s’afegeix a la redacció original dins el punt segon

un quart apartat, essent el nou contingut el següent:
“12. Justificació i pagaments
2. 4t- Per al cas de les accions formatives especialitzades, finançades en un 100% per la
Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu, la liquidació de la subvenció atorgada es
realitzarà en un sol pagament al finalitzar l’activitat formativa i justificar la totalitat de les
despeses. La certificació es presentarà separadament a la resta de despeses del projecte i
només inclourà les que es refereixin a la impartició de formació.”
• Pel que fa al contingut actualment existent a la clàusula tretzena, punt segon, que

diu:
“13. Seguiment, coordinació i avaluació
2. La Diputació de Barcelona posarà a disposició de les ILO una aplicació informàtica de
gestió anomenada ILOGESTIÓ, que hauran d’utilitzar per tal de realitzar el seguiment del
projecte.”

Ha de dir:
“13. Seguiment, coordinació i avaluació
2. La Diputació de Barcelona posarà a disposició de les ILO una aplicació informàtica de
gestió anomenada ILOGESTIÓ, que hauran d’utilitzar per tal de realitzar el seguiment del
projecte, excepte pel que fa a la introducció de les despeses vinculades a les activitats de
formació, contingudes en la clàusula setena punt setè, que seran incorporades a l’aplicació
directament per la Diputació de Barcelona.”

De la incorporació d’aquestes modificacions resulta el conveni tipus (text refós)
següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’ENTITAT
...................................., COM A INICIATIVA LOCAL D’OCUPACIÓ EN EL MARC DEL
PACTE ................................................, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
ILOQUID, COFINANÇAT PEL FONS SOCIAL EUROPEU
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president delegat de l’Àrea de
........................................., ..................................., i facultat d’acord amb la ..........................,
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, publicada al BOPB núm. ...... de data ..... de .................. de ..........., assistit per
la Secretaria Delegada.
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ENTITAT .................., representat/ada pel/per la......................................................,
........................................, assistit/ida pel/per la................................................. de l’Entitat,
...................................., com a entitat membre del Pacte per a la dinamització territorial i el
foment de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les persones en el territori de
............................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Els articles 31 i 36 en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local, i els articles 91 a 93 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
l’article 66 del mateix cos legal, estableixen la competència de les diputacions provincials
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis.
L’article 84.2 i) i m) de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix la competència de les entitats locals per al foment de
l’ocupació i per a la regulació i prestació de serveis d’atenció a les persones. En el mateix
sentit, l’article 66.3 k) i 71.1 g) 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, atorguen respectivament als
municipis, una competència pròpia per a la prestació de serveis socials, i una competència
complementària a la d’altres administracions públiques en l’àmbit de l’ocupació i la lluita
contra l’atur.
En l’exercici de les seves competències i per a l’acompliment dels objectius assenyalats
anteriorment, la Diputació de Barcelona va concórrer amb el projecte Iniciatives locals
d’ocupació per a la qualitat i la dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones
en el territori (ILOQUID), elaborat per les Àrees de Desenvolupament Econòmic i de
Benestar Social, en el procés de concessió d’ajuts del Fons Social Europeu durant el
període d’intervenció 2007-2013, en concret els previstos en l’eix 2 del Programa Operatiu
“Adaptabilitat i Ocupació”, per tal de fomentar pactes, xarxes, associacions i recolzament a
les iniciatives locals per a l’ocupació i la inclusió social d’acord amb les bases reguladores
aprovades per resolució de 7 de novembre de 2007, de la Secretaria d’Estat de Cooperació
Territorial.
Mitjançant resolució de 14 de maig de 2008, la Direcció General de Cooperació Local de la
Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial del Ministeri d’Administracions Públiques
(actualment Ministeri de Política Territorial), en la seva qualitat d’organisme intermedi, va
aprovar la concessió d’un ajut a favor de la Diputació de Barcelona pel finançament del
projecte ILOQUID, per un import de 6.179.945,62 €. El cost total del projecte ascendeix a
12.359.891,24 €. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acceptar dita subvenció
mitjançant el decret 6569/08 de data 3 de juliol de 2008.
El projecte ILOQUID té com a missió fomentar la inserció laboral de persones en situació
d’atur en el sector de serveis d’atenció a les persones amb necessitats especials, a través
del treball en xarxa, la cooperació local i la concertació territorial, amb la intenció d’assolir
els següents objectius:
• Impulsar la planificació dels serveis d’atenció a les persones en els territoris de la
província de Barcelona i contribuir a la vertebració social i territorial.
• Millorar l’ocupabilitat de les persones beneficiàries mitjançant itineraris d’inserció
sociolaboral.
• Dinamitzar la xarxa dels serveis d’atenció a les persones des de l’àmbit local.
• Afavorir la creació i la consolidació de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a
les persones.
• Fomentar i promocionar els serveis professionals de qualitat.
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El desenvolupament d’aquest projecte s’articula a l’entorn de 3 Eixos:
Eix 1: Dinamització i vertebració territorial.
• Mòdul 1: Planificació i dinamització territorial.
Eix 2: Itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat.
•
•
•
•

Mòdul 2: Captació, motivació i orientació.
Mòdul 4: Formació.
Mòdul 5: Pràctiques laborals.
Mòdul 6: Creació i consolidació d’empreses i serveis (part de Creació d’empreses i
serveis).
• Mòdul 7: Inserció sociolaboral
Eix 3: Promoció d’empreses i serveis.
• Mòdul 3: Xarxa d’empreses i serveis de qualitat.
• Mòdul 6: Creació i consolidació d’empreses i serveis (part de Consolidació
d’empreses i serveis).
D’aquest projecte s’ha portat a terme una fase del Mòdul 1 de l’Eix 1, que ha permès la
detecció en cada territori de les deficiències, necessitats i potencialitats del sector de serveis
d’atenció a les persones i la seva adequació a les característiques del mercat de treball. En
aquest sentit, l’Eix 1 de Dinamització i vertebració territorial és el que dóna la coherència de
conjunt a les accions que es portaran a terme en la resta del projecte.
Com a forma d’execució del projecte ILOQUID, s’ha promogut la constitució de Pactes per a
la dinamització territorial i el foment de l’ocupació en el sector de serveis d’atenció a les
persones. Així, cada Pacte ha nomenat una entitat coordinadora d’entre els seus membres,
que és l’encarregada d’executar les accions i productes del Mòdul 1 de Planificació i
dinamització territorial.
De les necessitats detectades en cada territori han sorgit, entre altres, les actuacions a
desenvolupar en els Eixos 2 i 3. Així, amb els productes elaborats durant la primera fase del
Mòdul 1 s’ha aconseguit definir les accions que s’hauran de desenvolupar en el marc de
l’Eix 2 d’Itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat i l’Eix 3 de Promoció d’empreses i
serveis.
Tots els ens locals de la província de Barcelona podran participar en el desenvolupament
dels Eixos 2 i 3 sempre que hagin participat en l’Eix 1 de Dinamització i vertebració territorial
essent membres d’un Pacte ILOQUID i hagin fet constar la seva adhesió i acceptació a dit
Pacte amb data prèvia al 31 de desembre de 2009.
Aquests Eixos 2 i 3 s’operativitzaran mitjançant les Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO).
Així mateix, els ens locals han d’haver lliurat la proposta de participació tècnica i econòmica
(pla de treball i pressupost), que ha de ser coherent amb el Pla Operatiu de Treball
concertat al Territori (POTT) i amb el contingut i l’estructura del projecte ILOQUID.
A efectes de donar compliment al requisit de concurrència competitiva, cal dir que la
Diputació de Barcelona ha informat a totes les entitats locals de la província del
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desenvolupament actual del projecte ILOQUID. El contacte amb les entitats s’ha realitzat a
través de diferents vies: correus electrònics, correus ordinaris i diferents sessions
presencials. A aquestes sessions han estat convocades totes les entitats coordinadores
territorials, totes les entitats locals que han manifestat la seva voluntat de continuar
participant en el projecte, i totes aquelles entitats locals que, tot i no estar segures de voler
continuar, volien disposar de més informació per prendre la decisió.
La primera fase del desenvolupament del Mòdul 1 de l’Eix 1 s’ha vist demorada en el temps
per dos motius: primerament per la seva complexitat en la creació, coordinació i
dinamització dels Pactes creats, que tenen un abast territorial del 100% de la província de
Barcelona, i en segon lloc perquè ha suposat un increment de serveis a inventariar per a la
realització del mapa de serveis, ja que els serveis previstos inicialment eren 1.015, però
finalment han estat 2.738 els que s’han hagut de visitar durant el treball de camp, així doncs,
els diferents territoris s’han vist obligats a destinar més temps de l’inicialment previst per a la
confecció d’aquest mapa.
El retard en el desenvolupament de la part inicial del projecte ILOQUID comporta la
necessitat de sol·licitar una pròrroga al Ministeri de Política Territorial per a la bona execució
global del projecte en el temps adequat. És per això que la vigència del conveni queda
condicionada a la concessió de susdita pròrroga, tot i que el projecte ILOQUID està inclòs
en els ajuts del Fons Social Europeu durant el període d’intervenció 2007-2013.
S’ha elaborat un conveni tipus, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 25 de febrer de 2010, i posteriorment modificat per decret de presidència
de 7 d’abril de 2010 i ratificat per la Junta de Govern de 29 d’abril del mateix any, sent la
última modificació aprovada per la Junta de Govern de data.............. de 2011, amb la
finalitat de regular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i les Iniciatives Locals
d’Ocupació.
Mitjançant aquest conveni tipus s’han establert els mateixos drets i les mateixes obligacions
per a les entitats beneficiàries, a excepció de l’import a subvencionar que estarà subjecte al
cost de cadascun dels projectes presentats, d’acord amb el pla de treball i el pressupost
acordat, així com respecte als terminis de justificació, i a les accions de formació
especialitzada recollides a la clàusula cinquena punt tercer.
El present conveni tipus és d’aplicació general a totes les accions que duguin a terme
cadascuna de les entitats locals gestores d’una ILO en desenvolupament de l’Eix 2 i 3 del
Projecte ILOQUID i serà de compliment obligatori per a totes les parts conveniants. Això no
obstant, per recollir aquest marc general i les especificitats pròpies de cada cas, se signen
convenis específics individuals amb cada ILO que podran recollir la totalitat del conveni
tipus (incloses les últimes modificacions), o bé únicament una part d’ell, però amb ple
sotmetiment al seu articulat i a la resta de normativa que li sigui d’aplicació. En el supòsit
que amb posterioritat es vulguin incorporar clàusules al conveni específic no recollides però
previstes en el conveni tipus, aquestes noves clàusules s’incorporaran a través d’addenda al
conveni signat.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà per les següents:
CLÀUSULES
1.

Objecte del conveni

1.

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
l’ENTITAT ............................ com a Iniciativa Local d’Ocupació, en el marc del pacte
.................................................................... dins del projecte ILOQUID, cofinançat pel
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Fons Social Europeu, per fomentar la inserció laboral de persones en situació d’atur en
el sector de serveis d’atenció a les persones amb necessitats especials, a través del
treball en xarxa, la cooperació local i la concertació territorial.
2.

L’entitat local beneficiària d’aquest conveni (ens local sol, agrupat, o alguna de les
seves personificacions instrumentals) com a gestora de la Iniciativa Local d’Ocupació
(ILO) serà la responsable de l’execució del projecte en el seu territori, per tant, de les
accions incloses en el seu pla de treball pel desenvolupament dels Itineraris d’inserció i
millora de l’ocupabilitat (Eix 2) i de la Promoció d’empreses i serveis (Eix 3).

2.

Contingut dels Mòduls del projecte a realitzar en els Eixos 2 i 3

1.

El projecte estableix, per a cadascun dels Mòduls en què s’estructura, un seguit
d’activitats a desenvolupar. Així, permet que cada ILO desenvolupi aquelles activitats
que més s’adeqüin a les necessitats del seu territori i beneficiaris.

2.

Les accions a desenvolupar en els Eixos 2 i 3 han de ser coherents amb les necessitats
detectades en cada territori i amb l’estratègia d’actuació definida en el Mòdul 1 de l’Eix
1 que es concreta en el Pla Operatiu de Treball en el Territori (POTT), i configura
l’àmbit executiu del mateix.
L’Eix 2 pretén la millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur a través
d’Itineraris d’inserció sociolaboral. Pel que fa a l’Eix 3, vinculat a la Promoció
d’empreses i serveis de qualitat, també es concretarà en accions adreçades a les
persones beneficiàries i, per tant, s’integraran en els Itineraris d’inserció i millora de
l’ocupabilitat.
Les accions es podran executar en paral·lel, amb independència de la seva pertinença
a l’Eix 2 o l’Eix 3. Aquestes accions s’executaran per la Diputació de Barcelona i/o la
ILO.

3.

Els principals Mòduls del projecte que integren els Eixos 2 i 3, seran els següents:
- Mòdul 2. Captació, motivació i orientació. L’objectiu principal d’aquest Mòdul és
identificar les capacitats i els recursos personals i professionals de cada persona i
elaborar el seu projecte professional, el seu Itinerari. El disseny de l’Itinerari d’inserció
ha d’integrar diferents recursos que el projecte ofereixi de forma flexible i
personalitzada, amb l’objectiu final de la inserció laboral de les persones beneficiàries.
Cal destacar també que les funcions d’orientació i acompanyament són transversals
durant tot el projecte.
- Mòdul 3. Xarxa d’empreses i serveis de qualitat. Es tracta de dissenyar i recopilar
els estàndards de qualitat per part d’un equip d’experts en models d’excel·lència i
qualitat en els processos de treball, organització i direcció d’empreses i serveis en el
sector. L’objectiu final és que les persones beneficiàries, particularment aquelles que
siguin orientades al Mòdul de Creació d’empreses, puguin disposar de la formació
adient en la matèria.
- Mòdul 4. Formació. Es pretén la capacitació de les persones beneficiàries per tal de
millorar la seva ocupabilitat i afavorir així la inserció en el sector d’atenció a les
persones.
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Serà possible que la ILO proposi la realització d’altres especialitats formatives no
previstes en el projecte, d’acord amb allò establert a la clàusula tercera, apartat
cinquè, de les obligacions de l’entitat beneficiària.
- Mòdul 5. Pràctiques Laborals. Es tracta de complementar la capacitació de les
persones beneficiàries mitjançant la formació en un entorn laboral que permeti posar
en contacte a aquests beneficiaris amb el món del treball i, concretament, amb el
sector de serveis d’atenció a les persones.
És obligatòria la realització del 75% de les pràctiques professionals previstes en el
projecte i en la formació específica adequada, llevat que en aquest últim supòsit es
tracti de persones ja formades. En tot cas, serà obligatòria la realització d’un mínim de
80 hores de pràctiques.
- Mòdul 6. Creació i consolidació d’empreses i serveis. Les accions pretenen
orientar, acompanyar i donar suport tècnic a les persones beneficiàries del projecte
que tinguin una idea de negoci en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones per
transformar-la en un projecte empresarial viable.
- Mòdul 7. Inserció sociolaboral. Una vegada cada beneficiari/ària del programa ha
seguit i finalitzat el seu Itinerari de millora de l’ocupabilitat, se li oferirà activitats
específiques per afavorir la seva inserció laboral.
4.

En el conjunt d’accions previstes, hi ha unes d’obligatòries i imprescindibles que
determinen el caràcter elegible i subvencionable de les despeses associades. Són les
següents:
- Formació especialitzada en el sector dels serveis d’atenció a les persones amb
necessitats especials.
- Pràctica professional tutoritzada, corresponent a la formació especialitzada, que en
cap cas pot suposar una relació contractual laboral.
Aquestes actuacions s’han de complementar també amb:
- Formació transversal o complementària en:
• Foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes integrant la perspectiva
de gènere en totes les fases de la programació i implementant mesures
específiques d’acció positiva
• Foment de la no discriminació i lluita contra la exclusió social
• Foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació
• Foment de la cura i respecte del medi ambient
- Tutories individualitzades durant tot l’Itinerari d’inserció i informació individualitzada
o col·lectiva sobre el mercat de treball, destinada a desenvolupar les tècniques
adequades a les característiques de la persona beneficiària per a la recerca de feina.

3.

Obligacions de les parts

La Diputació de Barcelona resta obligada a:
1.

Proporcionar suport tècnic i administratiu a l’entitat beneficiària durant la vigència del
conveni. Aquest suport es podrà concretar entre d’altres en facilitar metodologies i
materials/eines de treball i espais d’intercanvis d’experiències i de transferència de
coneixement.
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2.

Proporcionar suport tecnològic, entre d’altres la disposició de l’aplicació informàtica
ILOGESTIÓ per tal de facilitar el desenvolupament de les accions objecte del conveni i
el seguiment de les mateixes.

3.

Establir directrius, models i criteris comuns de funcionament en l’àmbit tècnic,
administratiu i tecnològic.

4.

Validar tècnicament les accions executades en el marc del present conveni.

5.

Efectuar el pagament econòmic de la subvenció a l’entitat beneficiària sempre que
s’hagi validat el seu contingut tècnic i econòmic i comprovada la documentació
justificativa del cost de l’objecte del conveni, d’acord amb la normativa i els models
proporcionats per la Diputació de Barcelona.

L’Entitat beneficiària resta obligada a seguir les directrius, els models, els criteris comuns de
funcionament i la metodologia que estableixi la Diputació de Barcelona, i d’acord amb
aquests a:
1.

Executar el seu pla de treball com a Iniciativa Local d’Ocupació (ILO).

2.

Presentar, en el cas d’agrupacions d’ens locals, el conveni que reguli la col·laboració i
associació dels seus membres. En aquest cas, l’entitat beneficiària serà únicament
l’ens local que s’erigeixi com a interlocutor i responsable de la gestió i justificació global
de l’ajut.

3.

Acreditar explícitament l’existència de crèdit adequat i suficient, per a l’execució del
projecte en els Eixos 2 i 3.

4.

Incloure necessàriament en el pla de treball les accions següents: Formació
especialitzada en el sector dels serveis d’atenció a les persones amb necessitats
especials i Pràctica professional tutoritzada. Aquestes actuacions s’hauran de
complementar obligatòriament amb: Formació transversal o complementària i Tutories
individualitzades.

5.

Argumentar a la Diputació de Barcelona l’adequació al projecte d’aquelles especialitats
formatives proposades per la ILO que no estiguin previstes en el projecte, però siguin
coherents amb les conclusions extretes de l’anàlisi de necessitats i les línies establertes
en la primera fase de l’Eix 1. La Diputació de Barcelona haurà de donar la seva
conformitat i en aquest cas tramitarà la petició al Ministeri de Política Territorial per tal
d’obtenir la seva validació.

6.

Oferir directament a cada destinatari/ària l’acompanyament d’un/a tutor/a.

7.

Acreditar la realització del 75% de les pràctiques professionals previstes en el projecte i
en la formació específica adequada, llevat que en aquest últim supòsit es tracti de
persones ja formades. En tot cas, serà obligatòria la realització d’un mínim de 80 hores
de pràctiques.

8.

Seguir les pautes metodològiques que estableixi la Diputació de Barcelona pel projecte
ILOQUID, i d’acord amb aquestes proporcionar la informació i documentació necessària
per a realitzar el seguiment tècnic i econòmic del projecte en la forma i terminis que
s’estableixin.

9.

Respectar la normativa referent a la protecció de dades personals, tant pel que fa al
tractament de dades en qualsevol suport com pel que fa a la utilització de l’aplicació
informàtica ILOGESTIÓ, eina proporcionada per la Diputació de Barcelona per al
seguiment de les accions, d’acord amb tot allò que disposa la clàusula quinzena.
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10. Presentar la resolució formal de l’alcalde o president de l’entitat local d’assignació de
personal amb data prèvia a la de realització de les despeses, en la que consti les
tasques, funcions, competències i temps de percentatge de dedicació.
11. Acreditar prèviament a la realització de les despeses corrents que aquestes estan
directament relacionades amb l’execució del projecte, mitjançant la presentació d’un
certificat de l’interventor amb els percentatges imputables i d’acord amb un mètode just
i equitatiu, de manera que pugui ser verificat tant el percentatge d’imputació com el
mètode de càlcul quan així es requereixi.
12. Realitzar la seva justificació tècnica i econòmica d’acord amb el procediment, terminis,
models i requisits que estableixi la Diputació de Barcelona.
13. Presentar a la Diputació de Barcelona tota la documentació tècnica vinculada als
usuaris i a les actuacions executades en el marc del projecte en la forma i terminis
indicats. Així mateix, s’haurà de conservar juntament amb la justificació d’aquestes
despeses la documentació acreditativa de l’activitat realitzada.
14. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Diputació de Barcelona, i a aportar, en els terminis que s’indiquin, tota la informació que
els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.
15. Fer constar clarament en les comunicacions i actuacions, tant dirigides a l’opinió
pública com a les persones beneficiàries del projecte, la participació de la Unió Europea
a través del Fons Social Europeu i de la Diputació de Barcelona en el seu
cofinançament, tal i com s’indica a la clàusula catorzena.
16. Incloure en les mesures d’informació i publicitat el logotip de la Unió Europea
normalitzat, amb la inscripció: “UNIÓ EUROPEA, Fons Social Europeu”, i l’eslògan
“L’FSE inverteix en el teu futur”. Així mateix, fer constar el logotip de la Diputació de
Barcelona i el del projecte ILOQUID, que és: “iloquid>>>”.
17. Aportar tota la informació relativa a les accions publicitàries dutes a terme al llarg del
projecte en el marc del Pla d’informació i publicitat.
18. Proporcionar a la Diputació de Barcelona indicadors de seguiment d’inserció o
qualsevol altra informació sobre l’execució del projecte.
19. Autoritzar a la Diputació de Barcelona la comunicació i difusió de les dades i productes
elaborats en el marc del present conveni.
20. Mantenir un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada
de totes les transaccions realitzades amb càrrec al projecte ILOQUID.
21. Mantenir una pista d’auditoria suficient i garantir la conservació de tots els documents
(originals o còpies certificades) de qualsevol mena justificatius de la despesa certificada
per a l’aplicació dels fons rebuts fins l’anualitat 2021 i en tot cas fins un mínim de tres
anys després del tancament del Programa Operatiu “Adaptabilitat i Ocupació” finançat
pel Fons Social Europeu, segons l’establert per l’art. 90 del Reglament (CE) 1083/2006
pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives als fons estructurals.
22. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i
acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat.
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4.

Finançament del projecte

1.

El cost global del projecte ILOQUID serà cofinançat amb recursos econòmics
procedents del Fons Social Europeu amb un màxim d’un 50%. La Diputació de
Barcelona contribuirà com a màxim fins el 20% amb recursos econòmics i tècnics
propis, imputant al projecte la despesa que realitza en la seva execució. L’aportació fins
abastar el 100% l’efectuaran les entitats locals que participin en el projecte.

2.

Concretament per les actuacions regulades en aquest conveni pels Eixos 2 i 3 està
previst que siguin cofinançades en un 50% pel Fons Social Europeu, en un 40% per les
entitats locals gestores d’una ILO i el 10% restant per la Diputació de Barcelona,
excepte pel que fa a les accions formatives especialitzades ofertes per l’Àrea d’Atenció
a les Persones (anteriorment Àrea de Benestar Social) a les ILO. Per a aquestes
accions la Diputació de Barcelona finançarà el 100% de l’import establert a la clàusula
cinquena, punt tercer d’aquest conveni, amb càrrec als seus recursos propis i a la
subvenció del Fons Social Europeu.

5.

Import de la subvenció

1.

La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball subvencionarà pels
Eixos 2 i 3 a l’Entitat ................................ amb un import de ................ amb la
distribució pressupostària següent:
Cost total projecte
(Diputació + ILO)

Cost total a justificar
execució ILO

40% del cost total a
finançar per la ILO

Import de la
subvenció

2.

En el cas que el cost total a justificar d’execució de la ILO sigui inferior a l’inicialment
pressupostat, serà procedent la reducció proporcional de l’import de la subvenció.

3.

Per a la realització d’accions formatives especialitzades, la Diputació de Barcelona a
través de l’Àrea d’Atenció a les Persones subvencionarà pels Eixos 2 i 3 a l’Entitat
................................................ per a dur a terme el curs ..................................................,
amb un import de .......................... , que correspondrà a la quantia a justificar.

6.

Acceptació de la subvenció

S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat
beneficiària.
7.

Despeses subvencionables

1.

Les despeses elegibles o subvencionables, d’acord amb les bases aprovades per
l’actual Ministeri de Política Territorial, es refereixen exclusivament a aquelles en què:
• S’incorri per a la realització de les activitats programades dels projectes per als
quals s’hagin concedit els ajuts
• Siguin adequades als objectius i prioritats previstos en aquest conveni
• Per a les quals existeixi constància documental sobre llur realització, de manera que
puguin ser verificables
• Es realitzin dins el termini d’execució previst en aquest conveni
• Siguin conformes amb la normativa nacional i la comunitària aplicables
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2.

L’aportació local no pot estar cofinançada per qualsevol altre fons comunitari. Així
mateix, l’entitat beneficiària no podrà sol·licitar cap altra subvenció a entitat pública o
privada per al finançament de l’objecte d’aquest conveni amb càrrec a fons comunitaris.

3.

Podran imputar-se com a despeses subvencionables les produïdes a partir de l’1 de
febrer de 2010 per l’execució del present conveni. No obstant, el cost de personal
només podrà ser imputat a partir de la data d’aprovació de la corresponent resolució
formal d’assignació de personal al projecte, o del corresponent contracte laboral
específic per a l’execució del mateix.
També es permet que les entitats locals que hagin participat en la primera fase del
Mòdul 1 conjuntament amb l’Entitat Coordinadora Territorial puguin recuperar una part
dels costos de personal fins a un percentatge màxim d’un 5%, a comptar des de l’abril
de l’any 2009, sempre i quan hagin acreditat l’assignació d’aquest personal mitjançant
una resolució formal amb data prèvia a la generació d’aquestes despeses. Així mateix,
la Diputació de Barcelona haurà de validar la seva participació.

4.

En qualsevol cas, totes les despeses que s’imputin hauran de ser despeses
efectivament pagades, és a dir, aquelles respecte les quals els actes de reconeixement
de l’obligació i de pagament material s’hagi efectuat abans de la finalització del conveni.

5.

No seran elegibles, d’acord amb les bases aprovades per l’actual Ministeri de Política
Territorial, les despeses que:
• Es refereixin al finançament de serveis de recolzament als beneficiaris desocupats
(guarderies, transports, manutenció, etc.), serveis que es troben inclosos dins del
concepte de beca
• Consisteixin en pagaments de qualsevol tipus a empreses o entitats que remunerin
la participació d’aquestes en la realització de les pràctiques laborals pels beneficiaris
del projecte

6.

L’entitat beneficiària podrà subcontractar la realització total dels productes i serveis
inclosos en aquest conveni, respectant allò disposat a l’article 29 de la Llei General de
Subvencions i article 68.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de
Subvencions.

7.

Excepcionalment, per a la realització de les accions subvencionades, de la clàusula
cinquena punt tercer, només seran considerades elegibles aquelles despeses referides
a la impartició de formació especialitzada, sigui per personal propi formador o
mitjançant contractació externa, així com el material didàctic, als efectes de justificar
l’import subvencionat.

8.

Estructura de les despeses del projecte

El pressupost finançable del projecte, que constituirà el cost total elegible als efectes de
determinació de la subvenció, s’haurà de distribuir en els conceptes següents:
Costos laborals
S’inclouen sota aquest concepte les despeses de personal (propi i/o extern) que realitzin les
activitats finançables del projecte, les indemnitzacions per desplaçaments per raó del servei,
les assegurances de les persones a l’atur que hi participin i les beques que es puguin
atorgar, d’acord amb les limitacions que s’estableixen en aquest apartat:
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1.

Si l’entitat utilitza mitjans personals propis, els sous dels empleats funcionaris i altres
empleats públics, incloses les càrregues socials, seran cofinançables si han estat
destinats a l’execució del projecte. La justificació es farà amb:
• Les corresponents nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social, amb
l’acreditació del corresponent pagament bancari
• Una resolució de l’autoritat competent (alcalde o president de l’entitat local) en la
que consti l’assignació de la persona a les tasques, funcions i competències i el
percentatge de dedicació. Aquest document haurà d’expedir-se amb antelació al
desenvolupament de les tasques
• L’interventor informarà dels imports bruts dels salaris i càrregues socials dels
empleats que s’imputin al projecte, proporcionals al temps dedicat en llur execució.
Aquesta informació s’acreditarà mitjançant el certificat de despeses que signarà
l’interventor amb el vistiplau de l’alcalde o president de l’entitat local, d’acord amb el
model que facilitarà la Diputació de Barcelona
No podran imputar-se els sous del personal propi si deriven de l’exercici de les
competències d’autoritats públiques o de les tasques habituals de gestió, supervisió i
control.

3. Si l’entitat contracta els tècnics encarregats d’impartir les activitats o bé empreses
especialitzades, caldrà respectar els procediments selectius que garantitzin els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat, i les fórmules de licitació previstes en la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del sector públic. La justificació es farà amb:
• Factures
• Justificants de pagament de les factures que acreditin la transferència de fons
(document bancari)
• Expedients de contractació, quan s’escaigui, d’acord amb el que preveu la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic
Els contractistes quedaran obligats davant la ILO, que assumirà la total responsabilitat
de l’execució de l’activitat cofinançada.
En tots els convenis que realitzi l’Entitat Beneficiària en relació amb el projecte, ha
d’existir, a més a més, un informe del servei jurídic competent que justifiqui
degudament la necessitat de formalitzar el conveni de col·laboració.
3.

Les indemnitzacions per desplaçament per raó del servei associats al personal tècnic
relacionat amb l’execució del projecte (tutors, formadors, psicòlegs, etc.). Es justificaran
mitjançant document justificatiu habitual, havent de respectar-se les limitacions
previstes en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó
del servei, i modificacions posteriors.

4.

Les assegurances de responsabilitat dels desocupats. Es justificaran mitjançant la
pòlissa, les factures i el document de pagament bancari.

5.

Si l’Entitat ha previst la concessió de beques als aturats participants en els mòduls de
pràctica laboral i formació previstos en el projecte aprovat, la quantia diària no podrà
ser superior al 75% de la quantia fixada per l’Indicador Públic de Renda d’Efectes
Múltiples (IPREM). Aquestes despeses es consideraran mesures de foment de la
formació i aptitud per a l’ocupació.
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Les beques seran elegibles en el supòsit que la persona beneficiària hagi realitzat el
75% de les pràctiques professionals previstes en el projecte i en la formació específica
adequada, llevat que en aquest últim supòsit es tracti de persones ja formades. En tot
cas, serà obligatòria la realització d’un mínim de 80 hores de pràctiques. L’ens
beneficiari haurà de justificar totes les beques en el certificat de liquidació final del
projecte.
En la concessió de les beques s’hauran de respectar les disposicions en matèria de
compatibilitat amb altres ajuts o prestacions a aturats. Aquests ajuts seran compatibles
amb la percepció de la prestació i subsidi per atur així com amb altres ajuts públics per
a la mateixa finalitat, si bé el conjunt de les rendes percebudes pel beneficiari de l’ajut
per aquests conceptes, inclòs l’import de la beca, no podrà superar el 75% de la
quantia fixada per l’Indicador (IPREM), exclosa la part proporcional de dos pagues
extraordinàries. Aquesta condició quedarà acreditada mitjançant el certificat de
despeses signat per l’interventor de l’entitat beneficiària.
A aquests efectes s’entendrà com “altres ajuts públics per a la mateixa finalitat” els que
estiguin considerats com a subsidi a l’atur essent requisit indispensable la situació
d’atur del beneficiari.
En allò que respecta a la compatibilitat de les beques dels aturats participants en el
projecte amb altres ajuts o prestacions que no estan considerades com a ajuts a l’atur
seran compatibles totalment, sense entrar en les condicions d’obtenció o de
regularització d’aquell tipus d’ajuts o prestacions.
Les beques es justificaran amb l’acreditació de trobar-se en situació legal d’atur
(certificat del SOC), amb els rebuts i els documents dels pagaments bancaris, per
l’import brut, sense perjudici que l’entitat practiqui les retencions que correspongui
d’acord amb la normativa fiscal. Per a la justificació s’haurà de donar compliment a allò
disposat a la clàusula tercera apartat dotzè d’aquest conveni.
Despeses corrents
Si l’Entitat pretén imputar despeses corrents com ara subministres d’energia elèctrica, aigua,
gas, comunicacions telefòniques, material d’oficina, fotocòpies, correu, etc., haurà
d’acreditar que estan directament relacionats amb l’execució del projecte i que s’han
assignat a prorrata a l’operació d’acord amb un mètode just i equitatiu, que ha de constar
per escrit i ser previ a la realització de les despeses, tal i com s’estableix a la clàusula
tercera, apartat onzè.
1.

L’import màxim de les despeses corrents només serà subvencionable en la quantia
prèviament fixada d’acord amb el pressupost del projecte acordat amb la ILO, que en
cap cas podrà superar el 15% del cost total.

2.

Aquestes despeses hauran de justificar-se mitjançant:
• Factures
• Justificants de pagament
• Un informe del responsable del desenvolupament del projecte en el que consti que
es tracta de despeses relacionades amb el projecte ILOQUID, en el cas que no
s’acrediti en les factures presentades
• Un certificat de l’interventor en el que es reculli el mètode d’imputació a prorrata,
previ a la realització de les despeses
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9.

Destinataris del projecte de la ILO

1.

Les persones destinatàries directes (usuaris) de les activitats subvencionables de la
ILO seran persones en situació d’atur inscrites com a demandants de treball en el
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), principalment aquelles amb especials
dificultats per a la seva inserció en el mercat de treball, amb disponibilitat i interès per
treballar en el sector professional d’atenció a les persones, com són: dones, joves,
persones immigrades, homes procedents de sectors en crisi i d’altres col·lectius.

2.

Quan un usuari causi baixa en una acció formativa, podrà ser substituït per un altre
sempre que no s’hagi impartit més del 25% de la formació específica i pràctica
professional.

3.

Pel que fa al col·lectiu de vetlladors no professionals, donat que els usuaris han d’estar
desocupats i inscrits en el servei públic d’ocupació com a demandants de treball,
aquelles persones que estiguin donades d’alta com a vetlladors no professionals dins
del conveni especial de la Seguretat Social al que es refereix el Real Decret 615/2007,
no poden ser col·lectius beneficiaris dels itineraris regulats en la Convocatòria.
Només podran ser-ho aquelles persones que estiguin treballant com a vetlladors de
persones dependents o que siguin possibles/potencials futurs vetlladors no
professionals, i que en el moment de començar la formació no estiguin donats d’alta
com a tals en la Seguretat Social.

10. Terminis del conveni
S’estableixen diversos terminis per a aquest conveni en funció dels diferents conceptes
relatius a l’àmbit tècnic i econòmic:
1.

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixen per l’execució de
les accions i productes inclosos en aquest conveni del projecte ILOQUID, des del dia 1
de febrer de 2010 i fins el dia 31 de maig de 2012.

2.

Els Itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat amb les persones destinatàries
començaran el dia 15 d’abril de 2010 i hauran de finalitzar el 30 d’abril de 2012. Només
s’admetrà la imputació de despeses generades per dit concepte en aquest període.

3.

Les despeses de personal adscrit al projecte es podran imputar fins el dia 31 de maig
de 2012.

4.

La vigència del conveni tindrà caràcter retroactiu respecte a la imputació de despeses
de personal del Mòdul 1 iniciades a l’any 2009, que es podran presentar sempre que es
compleixin les condicions establertes en la clàusula setena.

5.

Totes les despeses imputables al projecte hauran d’estar efectivament pagades a data
30 de juny de 2012, incloses les quotes patronals del mes de maig de 2012, d’acord
amb el procediment, models i requisits que estableixi la Diputació de Barcelona.

6.

Respecte a l’obligació de proporcionar a la Diputació de Barcelona indicadors de
seguiment d’inserció o qualsevol altra informació sobre l’execució del projecte, la
vigència del conveni anirà vinculada al termini final que estableixi el Ministeri de Política
Territorial.
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7.

La vigència del conveni restarà sotmesa a la condició que el Ministeri de Política
Territorial concedeixi una pròrroga a la Diputació de Barcelona pel temps màxim
legalment possible als efectes de dur a terme l’execució global del projecte en els
termes indicats en el seu clausulat. En el supòsit que la pròrroga fos per un temps
inferior o no hi hagués pròrroga, la vigència d’aquest conveni finalitzaria cinc mesos
abans de la data fixada pel Ministeri de Política Territorial pel pagament efectiu de les
despeses i quatre mesos abans per la imputació de despeses de personal. Respecte a
l’obligació de proporcionar dades continguda a l’apartat sisè, caldrà estar a la data
fixada pel Ministeri a aquest efecte. La concessió o no de la pròrroga serà comunicada
per la Diputació de Barcelona. En el supòsit que el temps atorgat fos insuficient per
l’execució del projecte, es valoraran les accions a prendre i en el seu cas l’extinció del
conveni amb el reconeixement de les obligacions assumides fins aquella data.

8.

Les despeses produïdes en el marc de les accions formatives especialitzades
finançades per l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, tenen els
seus propis terminis en funció dels diferents conceptes relatius a l’àmbit tècnic i
econòmic, que seran els següents:

8.1. Els Itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat amb les persones destinatàries hauran
de finalitzar el 30 de juny de 2012. Només s’admetrà la imputació de despeses
generades fins a aquesta data.
8.2. Les despeses de personal adscrit al projecte es podran imputar fins el dia 31 de juliol
de 2012
8.3. Totes les despeses imputables al projecte hauran d’estar efectivament pagades a data
30 d’agost de 2012, incloses les quotes patronals del mes de juliol de 2012, d’acord
amb el procediment, models i requisits que estableixi la Diputació de Barcelona.
9.

Totes aquelles ILO que tinguin un retard en l’execució dels itineraris d’inserció laboral
podran sol·licitar a la Diputació de Barcelona una ampliació de terminis. Un cop valorats
els motius i prèvia aprovació expressa per part d’aquesta, podran acollir-se als terminis
recollits en el punt anterior.

11. Termini de la justificació final
1.

L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les accions i productes
subvencionats com a màxim el 6 de juliol de 2012. En el cas que la Diputació de
Barcelona perllongui el termini d’execució de les accions, l’entitat beneficiària podrà
justificar com a màxim el dia 7 de setembre de 2012.

2.

El termini de justificació resta sotmès al condicionant establert a la clàusula anterior,
apartat setè. En el supòsit que es modifiqués el termini de justificació final més amunt
citat, la Diputació de Barcelona ho comunicarà a les entitats beneficiàries.

12. Justificació i pagaments
1.

La justificació de les despeses de les accions realitzades per l’entitat beneficiària estarà
suportada en peces comptables, que han de ser conservades, tenint en compte totes
les disposicions relatives al finançament de despeses d’operacions cofinançades amb
fons estructurals.

2.

La sol·licitud de pagament de les subvencions atorgades en el marc d’aquest conveni
es podrà presentar fraccionadament:
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1r- Quan l’entitat arribi a executar un 20% del cost total a justificar per ella podrà
demanar un pagament proporcional de la subvenció atorgada, a partir del 2 de
novembre de 2010.
2n- Quan l’entitat arribi a executar el 50% del cost total a justificar per ella podrà
demanar un pagament proporcional de la subvenció atorgada, a partir de l’1 de
setembre de 2011.
3r- La liquidació final de la subvenció atorgada, un cop presentada per l’entitat la
justificació total de les despeses executades. La presentació del certificat es realitzarà
com a màxim el dia 6 de juliol de 2012, tal i com s’estableix a la clàusula anterior.
4t- Per al cas de les accions formatives especialitzades, finançades en un 100% per la
Diputació de Barcelona i el Fons Social Europeu, la liquidació de la subvenció atorgada
es realitzarà en un sol pagament al finalitzar l’activitat formativa i justificar la totalitat de
les despeses. La certificació es presentarà separadament a la resta de despeses del
projecte i només inclourà les que es refereixin a la impartició de formació.
Els terminis de justificació i els pagaments resten condicionats al contingut de la
clàusula desena i onzena.
3.

A efectes de procedir a qualsevol pagament, la justificació tècnica i econòmica
presentada per l’entitat beneficiària haurà de ser validada per la Diputació de
Barcelona.
El romanent econòmic originat per la manca d’esgotament de l’import total atorgat a
qualsevol ILO es podrà destinar a incrementar l’ajut atorgat a una o vàries ILO quan les
seves despeses justificades excedeixin l’import total pressupostat. En el cas que més
d’una ILO justifiqui de més, el romanent originat es distribuirà proporcionalment entre
aquestes.
Per cada un dels imports percebuts es remetrà en el termini d’un mes certificació de
l’ens local acreditativa de l’ingrés en la seva comptabilitat dels imports percebuts.

4.

La justificació documental de les despeses elegibles i efectivament realitzades, haurà
de conservar-se i estar a disposició de la Diputació de Barcelona, pel temps establert a
la clàusula tercera, apartat vint-i-unè.

13. Seguiment, coordinació i avaluació
1.

La Diputació de Barcelona, a través de les Àrees de Desenvolupament Econòmic i de
Benestar Social, és la responsable i establirà els mecanismes interns i externs de
seguiment, suport i avaluació del propi projecte, i vetllarà perquè les ILO realitzin la
recopilació de dades relatives a les accions del seu territori, valoració i avaluació dels
resultats globals del programa, orientació de les accions a implementar i control
pressupostari del mateix, en la forma i els terminis que estableixi la Diputació de
Barcelona i el Ministeri de Política Territorial.
La Diputació de Barcelona exercirà les seves funcions mitjançant la creació d’equips de
treball formats per responsables i tècnics de les Àrees de Desenvolupament Econòmic i
Benestar Social.

2.

La Diputació de Barcelona posarà a disposició de les ILO una aplicació informàtica de
gestió anomenada ILOGESTIÓ, que hauran d’utilitzar per tal de realitzar el seguiment
del projecte, excepte pel que fa a la introducció de les despeses vinculades a les
activitats de formació, contingudes en la clàusula setena punt setè, que seran
incorporades a l’aplicació directament per la Diputació de Barcelona.
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3.

La Diputació de Barcelona indicarà els instruments i procediments de recollida de
dades, contingut i terminis que cada ILO facilitarà pel seguiment global del projecte,
incloent les actuacions dutes a terme en el Pla d’informació i publicitat, tant a nivell de
públic en general com de beneficiaris de les actuacions, tal i com s’estableix a la
clàusula tercera, apartat dissetè.

14. Publicitat, imatge i difusió
1.

En totes les actuacions d’aquest projecte, tant les adreçades a l’opinió pública com als
beneficiaris dels projectes, s’haurà d’indicar sempre, clarament, la participació de la
Unió Europea, a través del Fons Social Europeu, en el seu cofinançament. Així, hauran
d’adoptar les mesures necessàries per a donar compliment a l’establert en l’article 69
del Reglament (CE) 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol de 2006 i en els articles 2 a 10
del Reglament (CE) 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre, sobre activitats
d’informació i publicitat que hagin de portar a terme els Estats membres en relació amb
la intervenció dels Fons.

2.

Així mateix, l’ens adjudicatari farà esment del suport de la Diputació de Barcelona en
tota la documentació amb projecció externa generada en el marc del projecte
subvencionat.

3.

En tot cas sempre haurà de figurar el logotip de la Diputació de Barcelona i la imatge
corporativa corresponent, seguint el manual d’estil vigent a la Corporació. A més a més,
s’haurà d’incloure el logotip del projecte ILOQUID, tal i com es recull a la clàusula
tercera, apartat setzè.

15. Protecció de dades/Confidencialitat
Els deures i les obligacions específiques de la Diputació de Barcelona, com a Responsable
del Fitxer, i de l’ENTITAT......................., com a Encarregat del Tractament, per tal de donar
compliment amb allò previst a l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i normativa de desplegament
continguda en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la LOPD, són les que s’indicaran en aquesta clàusula.
Donat que la realització dels treballs relatius a l'objecte del conveni suposa el tractament de
dades de caràcter personal, de persones identificades o identificables incloses en el Fitxer
ILOGESTIÓ, del qual n’és Responsable la Diputació de Barcelona, per part de
l’ENTITAT......................................, d’ara en endavant Encarregat del Tractament, es
relacionen a continuació els deures i obligacions d’aquest en relació amb el tractament de
les dades, tal i com es preveu a la LOPD i al Reglament que la desenvolupa.
1.

Deure de Secret: L’Encarregat del Tractament i els seus treballadors implicats en els
Tractaments de Dades de Caràcter Personal queden expressament i específicament
obligats a complir amb el deure de secret, en els termes previstos a l’art. 10 de la
LOPD, sobre tota aquella informació referida a Dades de Caràcter Personal o
antecedents que poguessin conèixer com a conseqüència del compliment del conveni,
obligacions que subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se.

2.

Compliment del article 12 de la LOPD: L’Encarregat del Tractament de les Dades de
Caràcter Personal contingudes en el Fitxer ILOGESTIÓ, titularitat de la Diputació de
Barcelona, queda obligat i es compromet, d’acord amb el que disposa l’article 12.2
LOPD i els preceptes aplicables del RDLOPD, a tractar les dades conforme a les
instruccions de la Diputació de Barcelona, com a Responsable del fitxer, per a l’estricte
i exclusiva prestació del servei, d’acord amb les clàusules del conveni.
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En el cas que destini les dades a les quals tingui accés a una finalitat diferent a la
establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del conveni o les
instruccions de la Diputació de Barcelona, l’Encarregat del Tractament serà considerat
responsable del tractament i respondrà personalment de les infraccions que hagi
comès i de les possibles reclamacions que es puguin produir al respecte.
3.

Titularitat del Fitxer/s: Les dades personals que es contenen en el Fitxer, anomenat
“ILOGESTIÓ”, inscrit al Registre de l’Agència Catalana de Protecció de Dades amb el
codi 209210024-T, de titularitat de la Diputació de Barcelona, estaran durant tot el
temps de període de vigència del conveni emparades en aquest, i a disposició de
l’Encarregat del Tractament, en allò que es refereix única i exclusivament a les dades
que tracti.

4.

Prerrogatives de la Diputació de Barcelona com a Responsable del Fitxer: La
Diputació de Barcelona vetllarà i controlarà el compliment de la normativa sobre
Protecció i Seguretat de les Dades de Caràcter Personal per l’Encarregat del
Tractament i específicament podrà:
• Supervisar el compliment de l’aplicació de les Mesures de seguretat i del Nivell
exigible a les Dades de Caràcter Personal, objecte de tractament
• Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització
del Tractament
• Comprovar que el software utilitzat per l’Encarregat del Tractament en el Tractament
de les Dades incorpori la descripció tècnica sobre el Nivell de Seguretat que
compleix

5.

Obligacions específiques de l’Encarregat del Tractament: L’Encarregat del
Tractament queda obligat i es compromet en relació a les Dades de Caràcter Personal
obtingudes com a conseqüència del contingut d’aquest conveni:
• A utilitzar les dades de caràcter personal amb l’única i exclusiva finalitat de les
prestacions encarregades en execució del conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les
per a una finalitat distinta o incompatible
• A no difondre-les, ni permetre’n l’accés, ni comunicar-les, ni cedir-les, ni tan sols per
a la seva conservació, a terceres persones, sense autorització de la Diputació de
Barcelona
• A no conservar cap còpia dels suports que continguin les Dades de Caràcter
Personal objecte de tractament
• A adoptar i aplicar les Mesures de Seguretat de Nivell Alt, segons s’indica en el punt
10, d’acord amb el que estableix l’art. 9 LOPD i en els termes establerts al Títol VIII
Reglament de desenvolupament de la LOPD, que siguin necessàries, d’índole
tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les Dades de Caràcter
Personal que provenen dels fitxers de titularitat de Diputació de Barcelona, i evitin la
seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, ja
provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. En tot cas, l’Encarregat del
Tractament haurà de posar en coneixement de la Diputació de Barcelona,
immediatament desprès de ser detectada, qualsevol sospita o constatació
d’eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en el compliment de les
mesures de seguretat aplicades a la informació objecte de tractament
• A comunicar al Responsable del Fitxer que les Dades de Caràcter Personal que
utilitzarà per a l’execució del conveni, hagin estat recollides complint amb la LOPD i
el RDLOPD
• A notificar qualsevol exercici de drets ARCO al Responsable del Fitxer de manera
immediata, i en qualsevol cas abans de 24h
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6.

Destrucció/Devolució de les Dades de Caràcter Personal: L’Encarregat del
Tractament, una vegada acomplert l’objecte del conveni, haurà de retornar a la
Diputació de Barcelona les Dades de Caràcter Personal i els suports o documents en
els que consti alguna Dada Personal objecte de Tractament i posteriorment procedir a
la seva destrucció. El retorn de les dades a la Diputació de Barcelona es durà a terme
en el format i suports que s’hagin especificat o, en el cas de no haver-se definit
prèviament, en els utilitzats per l’encarregat del tractament per al seu
emmagatzematge.
En el cas que una Norma Legal prevegi llur conservació: caldrà indicar-ne quina,
l’Encarregat del Tractament haurà de procedir a la devolució de les Dades de Caràcter
Personal i els suports o documents en els que consti alguna Dada Personal objecte de
tractament al Responsable del Fitxer o a l’Encarregat del Tractament que designi la
Diputació de Barcelona, el qual garantirà la conservació en compliment de la Norma
Legal de referència.
Un cop transcorregut el termini de vigència del conveni, l’Encarregat del Tractament
podrà conservar, adientment bloquejades, les Dades de Caràcter Personal que hagin
estat objecte de tractament, únicament durant el període de temps en el que puguin
derivar-se responsabilitats de la seva relació amb la Diputació de Barcelona,
Responsable del Fitxer.

7.

Subcontractació de la realització del Tractament: La subcontractació amb un tercer
de la realització del Tractament de les Dades de Caràcter Personal es podrà realitzar
sempre que es compleixin els següents requisits:
• El Tractament de Dades de Caràcter Personal per part del Subcontractista quedarà
sotmès a les instruccions de la Diputació de Barcelona
• L’Encarregat del Tractament comunicarà anticipadament i per escrit a la Diputació
de Barcelona de la intenció de subcontractar, així com del següents aspectes:
percentatge de tasques subcontractades respecte de l’objecte principal del conveni,
identitat del Subcontractista i acreditació de la seva aptitud per a la seva execució
• El Contracte entre l’Encarregat del Tractament i el Subcontractista es formalitzarà
complint amb les condicions establertes pel RDLOPD

8.

Exercici dels drets ARCO: En el cas que l’Encarregat del Tractament rebi una petició
d’exercici dels drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) per part d’un
afectat, aquesta serà lliurada a la Cap del Servei de Mercat de Treball en el termini
màxim de 24 hores, qui la trametrà immediatament a la Responsable corporativa de
protecció de dades. Paral·lelament, l’Encarregat del Tractament atendrà directament les
peticions d’exercici dels drets ARCO, per compte del Responsable del Fitxer.

9.

Causes específiques de resolució del conveni: Es consideren causes específiques
de resolució del conveni per incompliment de les obligacions respecte de la protecció
de dades les següents:
•
•
•
•

No guardar sigil respecte a les dades o antecedents de caràcter confidencial
Incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació
Obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de la Diputació de Barcelona
Incomplir les condicions especials d’execució definides en aquesta clàusula
quinzena
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10. Mesures de seguretat a aplicar: La Diputació de Barcelona, als efectes d’establir el
nivell de seguretat que correspon al tractament objecte del conveni, indica que la
tipologia de dades a tractar són de nivell alt.
S’aplicaran les següents mesures adequades al nivell de seguretat exigible al
tractament que es realitzarà
Per a tractaments amb dades de nivell bàsic
FITXERS AUTOMATITZATS
FITXERS NO AUTOMATITZATS
NIVELL BÀSIC
Obligacions comunes (abast, nivells de seguretat, encarregat del tractament, prestació
de serveis sense accés a dades personals, delegació d’autoritzacions, règim de treball
fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat del tractament, còpies de treball
de documents, document de seguretat)
Funcions i obligacions del personal
Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Registre d’incidències
Control d’accés
Control d’accés
Gestió de suports i documents
Gestió de suports
Identificació i autenticació
Còpies de seguretat i recuperació
Criteris d’arxiu
Dispositius d’emmagatzematge
Custodia de suports
Per a tractaments amb dades de nivell mig
FITXERS AUTOMATITZATS
NIVELL MIG
Les mesures de nivell bàsic, i a més:
Responsable de seguretat
Auditoria
Gestió de suports i documents
Identificació i autenticació
Control d’accés físic
Registre d’incidències

FITXERS NO AUTOMATITZATS

Responsable de seguretat
Auditoria

Per a tractaments amb dades de nivell alt
FITXERS AUTOMATITZATS
FITXERS NO AUTOMATITZATS
NIVELL ALT
Les mesures de nivell bàsic i mig, i a més:
Gestió i distribució de suports
Emmagatzematge de la informació
Registre d’accessos
Accés a la documentació
Telecomunicacions
Còpia o reproducció
Trasllat de documentació
Les mesures de seguretat indicades s’inclouran en el document de seguretat que
correspongui en funció de la relació de servei existent per a l’execució del conveni, en funció
dels supòsits següents:
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• Quan l’Encarregat del tractament treballi en els locals del Responsable en el
document de Seguretat del Responsable del fitxer. L’Encarregat del tractament en
aquest cas haurà de complir les obligacions establertes en el Document de
seguretat confeccionat pel Responsable del fitxer
• Quan l’Encarregat del tractament accedeixi de forma remota a les dades objecte del
tractament, el Document de seguretat del Responsable del fitxer haurà de contenir
la prohibició d’incorporar dades a sistemes o suports diferents dels del Responsable
del fitxer. En aquest supòsit l’Encarregat del tractament haurà de complir les
obligacions contingudes en el Document de seguretat del Responsable del fitxer
• Quan el tractament o el fitxer es trobi en els locals de l’Encarregat del tractament, en
el Document de seguretat de l’Encarregat o complementant el del Responsable del
fitxer
16. Modificacions
1.

Les modificacions dels projectes subvencionats que siguin precises realitzar durant el
seu període d’execució no podran alterar la finalitat de la subvenció concedida i els
objectius dels mateixos.

2.

Qualsevol modificació del projecte haurà de ser justificada i comunicada a la Diputació
de Barcelona, la qual l’aprovarà o denegarà en el termini de dos mesos des de la
comunicació. En el cas que la modificació afecti a les accions formatives, la Diputació
de Barcelona establirà el procediment a seguir per a la seva validació.

3.

El Ministeri estableix que les sol·licituds de les modificacions hauran de presentar-se
amb anterioritat a la realització de les mateixes i abans de la finalització de l’execució
dels projectes. Serà necessari acompanyar a la sol·licitud la següent documentació:
• Justificació de la necessitat de realitzar les modificacions
• Model resum del projecte reflectint exclusivament les dades corresponents a les
modificacions a realitzar
• En el cas de noves accions formatives, a més a més, una fitxa descriptiva de
cadascuna indicant les següents dades: objectius, continguts o mòduls formatius,
beques

4.

No es consideraran modificacions del règim previst en aquest conveni les variacions
produïdes com a conseqüència del pas del temps, les de caire formal i les de
naturalesa normativa, que s’entendrà d’aplicació la que la substitueixi, i sí s’entendran
com a actualitzacions, no essent necessari la formalització d’un nou conveni; llevat del
cas que les alteracions fossin tan substancials que ho exigissin.

5.

En el supòsit que el Ministeri de Política Territorial efectués alguna modificació en les
seves Bases o Instruccions que afectés al contingut del conveni, aquest en quedarà
subjecte i es comunicarà per escrit a les parts interessades.

17. Causes d’extinció d’aquest conveni
Són causes d’extinció del present conveni:
• La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència
• Desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives
• Desaparició de la personalitat jurídica pròpia de l’entitat signant
• Disposició legal que alteri substancialment el marc normatiu sectorial que regeix el
conveni
• L’incompliment greu de les obligacions establertes a la clàusula tercera d’aquest conveni
per qualsevol de les parts
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18. Causes de reintegrament. Renúncia de l’ens adjudicatari
1.

Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes en els casos següents:
• Falsejament de les condicions determinants de la concessió de la subvenció o
l’ocultació de les que l’haguessin impedit
• Incompliment total o parcial dels objectius o activitats a desenvolupar i que
fonamenten la concessió de la subvenció, així com l’incompliment de l’obligació de
justificació o la justificació insuficient i la manca d’adopció de les mesures de difusió
que calguin
• Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
financer que siguin escaients, així com l’incompliment d’obligacions comptables,
registrals o de conservació de documents quan se’n derivi la impossibilitat de
verificar l’aplicació dels fons, el compliment dels objectius, la realitat i regularitat de
les activitats subvencionades, o la concurrència d’altres ingressos procedents
d’altres administracions o ens públics o privats
• Incompliment de les obligacions de l’entitat beneficiària, així com dels compromisos
que aquesta hagi assumit, amb motiu de la concessió de la subvenció, sempre que
afectin o es refereixin a la manera en què s’han d’abastar els objectius, realitzar
l’activitat, executar el projecte o adoptar el comportament que fonamenti la
concessió de la subvenció, o bé sempre que se’n derivin les conseqüències
previstes en el paràgraf anterior
• Alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i
en tot cas l’obtenció concurrent d’altres aportacions fora dels casos permesos en les
normes reguladores
• La declaració judicial o administrativa de nul·litat o d’anul·lació de la resolució de
concessió

2.

El beneficiari pot renunciar a la subvenció, restant alliberat del compliment de la
càrrega o de l’afectació a què està sotmesa, amb la pèrdua del dret a exigir-la. La
renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament.
Altrament el beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.

19. Marc normatiu i interpretació del conveni
1.

En l’execució de l’objecte d’aquest conveni s’haurà de respectar la normativa
comunitària, nacional i autonòmica que resulti d’aplicació, destacant especialment la
següent:
• Normativa europea del Fons Social Europeu
• Normes de caràcter comunitari i nacional respecte les Despeses Subvencionables
pel Fons Social Europeu en el període de programació 2007-2013
• La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i Reglament General
de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i el Procediment Administratiu Comú
• Lleis de Funció Pública i de Règim Local
• Normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal
• Bases reguladores de la convocatòria 2007 d’ajudes del Fons Social Europeu
(període 2007-2013) aprovades per Resolució de la Secretaria d’Estat de data 7 de
novembre de 2007
• Instruccions de desenvolupament de les Bases Reguladores emeses per la Direcció
General de Cooperació Local – Ministeri d’Administracions Públiques (actual
Ministeri de Política Territorial)
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2.

La Diputació de Barcelona es reserva la potestat d’interpretar les seves clàusules en el
supòsit que sorgeixin discrepàncies en la interpretació d’aquestes.

20. Jurisdicció competent
1.

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de
la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts.

2.

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

21. 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.- Notificar els punts precedents a les entitats interessades.
Oficina Tècnica de Turisme
27.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni específic del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 d’import dos-cents
cinquanta mil (250.000) € per “Casa Km 0 Enoturismespenedès”. Amb el
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès.- 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:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i el Consorci de
Promoció Turística de l’Alt Penedès s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament la necessitat “Casa Km 0 Enoturismepenedès”.
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 20/7/2011, 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/77904, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Casa Km 0 Enoturismepenedès
2011
€
20.000
2012
€
230.000
Total
€
250.000
Codi XBMQ:
11/X/77904
Tipus de suport:
Econòmic
Centre Gestor
Oficina Tècnica de Turisme
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Corporació, l’Excm. 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 Diputades/ts delegats per matèries i
Diputades/ts adjunts/es; assistit per la secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en
virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data
22/3/2010, publicat al BOPB núm. 77 (31/3/2010).
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE L’ALT PENEDÈS representat per President,
XXXXXXXXXX assistit per/per la secretari/ària de l’ens, XXXXXXXXXX.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i
la Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament
la necessitat “Casa km 0 Enoturismepenedès”.

III.

De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de
conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern de
data XXXXXXXX.
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IV. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a
aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
Primer. Objecte del conveni
1. El Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès i la Diputació de Barcelona
subscriuen el present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
2.

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

3.

Casa km 0 Enoturismepenedes
Infraestructures i equipaments
Turisme

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

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


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



Econòmic
2011
2012
250.000 €

20.000 €
230.000 €

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

Tercer. Vigència del conveni
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà
l’any 2013.
Quart. Justificació de les despeses
1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de
desembre de 2013.
2.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a
www.diba.cat/web/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a)
de l’ens local fa constar el següent:
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- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura.
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen
l’actuació.
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació
d’obres.
- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha
inclòs l’IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial,
bé una justificació total de l’ajut (última justificació).
3.

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

4.

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

5.

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

Cinquè. Pagament
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de
justificacions per part de l’ens beneficiari.
2.

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

Sisè. Gestió i aplicació de romanents
1. En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació
de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013.
2.

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

Setè. Identificació de la font de finançament
1.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del
Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada.
1.2. 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.
Vuitè. Documentació tècnica
1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la
Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu
desenvolupament.
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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).

Novè. 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.
Desè. 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.
Onzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc
a la seva resolució.
2.

La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

3.

Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa,
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.

Dotzè. 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.
Tretzè. Marc normatiu
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del
present conveni.
2.

El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
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Catorzè. 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.
Quinzè. 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.
Setzè. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”

Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents cinquanta mil (250.000) €, dels quals, vint
mil (20.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/C1A01/432A1/76760 del
pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de Barcelona, i la resta
dos-cents trenta mil (230.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/C1A01/432A1/76760, del pressupost per a l’any 2012, restant condicionada a
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost 2012.
Tercer.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
28.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació d’un conveni
específic de col·laboració amb l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, als
efectes de l’actuació “Projecte de vorera de vianants a la carretera BV-1224 entre
el carrer Manresa i el carrer Sant Jaume”.- 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 Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 23 de desembre de 2010, va
aprovar la minuta d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
del Pont de Vilomara i Rocafort, als efectes de l’execució de les obres de l’actuació
“Projecte de vorera de vianants a la carretera BV-1224 entre el carrer Manresa i el
carrer Sant Jaume. T.M. el Pont de Vilomara i Rocafort”, en el marc del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
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Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcalde de
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort i el President d’aquesta Diputació, en data
28 de gener de 2011.
Atès que, segons els termes previstos en el conveni, l’aportació de la Diputació de
Barcelona a l’actuació objecte del conveni és de 174.958,28 €.
Atès que l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort va sol·licitar un canvi de
destinació de preacords, reduint l’actuació esmentada en un import de 16.737,82 €,
per tal de destinar-lo a altres actuacions.
Vist que des del Servei de Govern Local es va portar a tràmit el canvi de destinació de
preacords proposats per l’Ajuntament, d’acord amb la distribució següent:
Necessitat preacordada objecte
de canvi
Rehabilitació
antic
Casal
i
construcció
de
l’Oficina
d’interpretació del Parc Natural de
Sant Llorenç del Munt i la Serra de
l’Obac
Projecte de vorera de vianants a la
carretera BV-1224 entre el carrer
Manresa i el carrer Sant Jaume

Aportació
Diputació

Any d’inici

Tipus de
Suport

Centre Gestor

60.000 €

2011

Suport
econòmic

Oficina Tècnica
de Turisme

174.958,28 €

2010

Suport
econòmic

Gerència
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

Nova necessitat preacordada

Aportació
Diputació

Any d’inici

Tipus de
Suport

Centre Gestor

Projecte de rehabilitació i ampliació
del Centre Cívic de Rocafort

76.737,82 €

2011

Suport
econòmic

Projecte de vorera de vianants a la
carretera BV-1224 entre el carrer
Manresa i el carrer Sant Jaume

158.220,46 €

2010

Suport
econòmic

Servei
d’Equipaments i
Espai Públic
Gerència
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

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 a aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 € i en el mateix sentit per a resoldre sobre la seva modificació.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació del conveni específic, celebrat entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, amb la finalitat de l’execució
de les obres de l’actuació “Projecte de vorera de vianants a la carretera BV-1224 entre
el carrer Manresa i el carrer Sant Jaume. T.M. el Pont de Vilomara i Rocafort” en el
sentit que el suport econòmic de la Diputació de Barcelona a l’actuació esmentada és
de 158.220,46 €.
Segon.- Modificar l’operació comptable núm. 1003007756 incorporada al pressupost
de l’exercici 2011 a l’aplicació pressupostària G/31100/453A0/76260, en el sentit de
reduir el seu import en 16.737,82 €.
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Tercer.- Destinar la modificació de 16.737,82 €. a finançar el preacord següent:
Projecte de rehabilitació i
ampliació del Centre Cívic
de Rocafort

76.737,82 €

2011

Suport
econòmic

Servei d’Equipaments i
Espai Públic

Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
29.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la modificació d’un conveni
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, als efectes
de l’actuació “Carril bici Ribes-Les Roquetes”.- 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 Junta de Govern d’aquesta Diputació en data 10 de desembre de 2009, va
aprovar la minuta d’un conveni específic entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, als efectes de l’actuació “Carril bici Ribes-Les Roquetes”, en el
marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Atès que el referit conveni va ser formalitzat amb les signatures de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el President d’aquesta Diputació, en data 11 de
febrer de 2010.
Atès que, segons els termes previstos en el conveni, l’aportació de la Diputació de
Barcelona a l’actuació objecte del conveni és de 189.668 €.
Atès que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va sol·licitar un canvi de destinació de
preacords, reduint l’actuació esmentada en un import de 80.654,28 €, per tal de
destinar-lo a altres actuacions.
Vist que des del Servei de Govern Local es va portar a tràmit el canvi de destinació de
preacords proposats per l’Ajuntament, d’acord amb la distribució següent:
Necessitat preacordada
objecte de canvi
Carril
bici
Ribes-Les
Roquetes
Nova necessitat
preacordada
Adequació de l’itinerari entre
Ribes i Sitges per la Riera de
Ribes, apte per a vianants i
bicicletes
Carril
bici
Ribes-Les
Roquetes

Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
Suport

Centre Gestor

189.668 €

2009

Suport tècnic

Gerència d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
Suport

Centre Gestor

80.654,28 €

2011

Actuació
directa de la
Diputació

Gerència d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

109.013,72 €

2009

Suport tècnic

Gerència d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

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 a aprovar convenis específics per un import
superior a 100.000 € i en el mateix sentit per a resoldre sobre la seva modificació.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació del conveni específic, celebrat entre la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb la finalitat de l’execució de
l’actuació “Carril bici Ribes-Les Roquetes” en el sentit que el suport tècnic de la
Diputació de Barcelona a l’actuació esmentada és de 109.013,72 €.
Segon.- Modificar l’operació comptable núm. 1001000560 incorporada al pressupost
de l’exercici 2011 a l’aplicació pressupostària G/31100/453A0/46265, en el sentit de
reduir el seu import en 80.654,28 €.
Tercer.- Destinar la modificació de 80.654,28 €. a finançar el preacord següent:
Adequació de l’itinerari entre
Ribes i Sitges per la Riera de
Ribes, apte per a vianants i
bicicletes

80.654,28 €

2011

Actuació
directa de la
Diputació

Gerència
d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat

Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
30.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’autorització d’obres al
Sr. B. C. V., en resolució de l’expedient núm. 2011/4628.- 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. B. C. V., de data 26/04/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació, en data 12/05/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu de bar, a la carretera BV-2136, del punt
quilomètric 9+500 al 9+910, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de La
Llacuna (Expedient núm. 2011/4628).
Atès l’informe desfavorable que, en data 08/07/2011, 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 d’instal·lació de rètol
indicatiu de bar.
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.”
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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 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 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 pel Sr. B. C. V., en relació amb
l'expedient número 2011/4628 que es transcriu en la part expositiva del present
Dictamen.
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres d’instal·lació de rètol
indicatiu de bar, a la carretera BV-2136, del punt quilomètric 9+500 al 9+910, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal de La Llacuna (Expedient núm. 2011/4628).
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. B. C. V., amb domicili a XXXX, Carrer
XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
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31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres a
favor del Sr. J. F. F. P., en resolució de l’expedient núm. 2011/5224.- 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. F. F. P., 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 construcció de tanca, a la carretera BV-5103, del punt quilomètric 4+093 al
4+108, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Llinars del Vallès i construcció de
nou accés, gual, a la carretera BV-5103, al punt quilomètric 4+104, marge dret, tram
urbà, al terme municipal de Llinars del Vallès (Exp. núm. 2011/5224).
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 de construcció de
tanca.
Atès el que disposa l’article 169 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.
La tanca quedarà alineada amb la línia de façana o tancament que marqui la
normativa urbanística municipal vigent. La distància a l’aresta exterior de la
calçada serà de com a mínim dos metres.
No s’executarà cap part dels fonaments de la tanca sota la calçada.
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la tanca, així com la seva reposició en cas de pèrdua o desperfectes a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou
accés, gual.
Atès el que disposen els articles 119.3 i 167 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:
•
•

No respecta la distancia de 50 metres a altres accessos existents, que marca el
reglament general de carreteres.
La finca disposa de façana a un vial municipal.”

Atès el que preveu l’article 119.3 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya:
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“Article 119.3
119.3.- La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte
a altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m.”
“Article 167.
Autoritzacions que afecten la calçada o el subsòl de la zona de domini públic.
167.- Correspon a la persona titular de la carretera d'atorgar l'autorització per a la
realització d'obres o actuacions que afectin a la calçada o, en funció de les exigències
del sistema viari, afectin el subsòl de la zona de domini públic per a la implantació o la
construcció de les infrastructures imprescindibles per a la prestació de serveis públics
essencials.”
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; 14,25 €, per concessió d'autorització en trams no
urbans de carretera per tancaments diàfans
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el 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 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. F. F. P., en relació amb l’expedient número 2011/5224.
Segon.- Aprovar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, l’informe favorable sol·licitat pel
Sr. J. F. F. P., relatiu a les obres de construcció de tanca, a la carretera BV-5103, del
punt quilomètric 4+093 al 4+108, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Llinars
del Vallès (Exp. núm. 2011/5224), 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.- Denegar en conseqüència, pels motius expressats a la part expositiva del
present dictamen, l’autorització de les obres de construcció de nou accés, gual, a la
carretera BV-5103, al punt quilomètric 4+104, marge dret, tram urbà, al terme
municipal de Llinars del Vallès (Expedient núm. 2011/5224).
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; 14,25 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans
Sisè.- Notificar la present resolució al Sr. J. F. F. P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. J. O. M., en resolució de l’expedient núm. 2011/5525.- 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. M. O. M., de data 10/06/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 16/06/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera N-141d, del punt
quilomètric 2+640 al 2+648, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Calldetenes (Exp. núm. 2011/5525).
Atès l’informe tècnic emès, en data 05/08/2011, 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.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es 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
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.”
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al 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 Sr. J. M. O. M., en relació amb l’expedient número 2011/5525.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. M. O. M., autorització d’obres
de construcció de vorera, a la carretera N-141d, del punt quilomètric 2+640 al 2+648,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes (Expedient número
2011/5525), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J. M. O. M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
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33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Acesa Abertis, en resolució de l’expedient núm. 2011/5855.- 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 Acesa Abertis, de data 06/06/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 27/06/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’instal·lació de panell de missatges, a la carretera BP-2427, al punt quilomètric 6+270,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Exp. núm.
2011/5855).
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/07/2011, 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’instal·lació de panell
de missatges.
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 replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima de la part més pròxima del panell a la calçada serà d’1 metre,
i en tot cas, els suports fora de la cuneta.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
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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
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 Acesa Abertis, en relació amb l’expedient número 2011/5855.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Acesa Abertis, autorització
d’instal·lació de panell de missatges, a la carretera BP-2427, al punt quilomètric 6+270,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Sadurní d'Anoia (Exp. núm.
2011/5855), 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
Cinquè.- Notificar la present resolució a Acesa Abertis, amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la
Sra. A. A. A., en resolució de l’expedient núm. 2011/6061.- 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 la Sra. A. A. A., de data 28/06/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 05/07/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’ampliació d'accés existent, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric
25+241 al 25+247, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells
(Exp. núm. 2011/6061).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 02/08/2011, 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

Es donarà continuitat a les aigües de la cuneta existent mitjancant cuneta
formigonada d’un metre i mig d’amplada a tot el domini públic de la carretera
afectat per aquest accès.
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.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el 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.
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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 la Sra. A. A. A., en relació amb l’expedient número 2011/6061.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. A. A. A., autorització d’obres
d’ampliació d'accés existent, a la carretera BP-1432, del punt quilomètric 25+241 al
25+247, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Bigues i Riells
(Expedient número 2011/6061), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. A. A. A., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Órrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/6133.- 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 d’Òrrius, de data 28/06/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 08/07/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’arranjament de parterre, a la carretera BV-5106, del punt
quilomètric 5+763 al 5+774, marge dret, tram urbà, al terme municipal d’Òrrius;
arranjament de parterre amb conducció elèctrica i focus de llum., a la carretera BV5106, del punt quilomètric 6+667 al 6+677, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal d’Òrrius i arranjament d'illeta amb col·locació de banderola, escut i arbre., a
la carretera BV-5106, al punt quilomètric 6+297, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal d’Òrrius (Exp. núm. 2011/6133).
Atès l’informe tècnic emès, en data 16/08/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’arranjament de
parterre.
Atès el que disposa l’article 168 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•

Es replantejaran les obres amb el zelador de la zona.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.
Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i del parterre.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
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.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’arranjament de
parterre amb conducció elèctrica i focus de llum.
Atès el que disposa l’article 168 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•

Es replantejaran les obres amb el zelador de la zona.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.
Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i del parterre.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
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.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’arranjament d'illeta
amb col·locació de banderola, escut i arbre.
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 replantejaran les obres amb el zelador de la zona.
Tot element a instal·lar anirà fora del domini públic 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.
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•
•
•
•
•
•

Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i la seguretat dels usuaris
de la mateixa.
No s’instal·larà cap element publicitari en aquesta illeta.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
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.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el 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
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 d’Òrrius, en relació amb l’expedient número 2011/6133.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d’Òrrius, autorització
d’obres d’arranjament de parterre, a la carretera BV-5106, del punt quilomètric 5+763
al 5+774, marge dret, tram urbà, al terme municipal d’Òrrius; arranjament de parterre
amb conducció elèctrica i focus de llum., a la carretera BV-5106, del punt quilomètric
6+667 al 6+677, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Òrrius i arranjament
d'illeta amb col·locació de banderola, escut i arbre., a la carretera BV-5106, al punt
quilomètric 6+297, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Òrrius (Exp.
núm. 2011/6133) 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 Ajuntament D'òrrius, amb domicili a efectes de
notificacions a Orrius (08317), carrer Plaça Esglèsia, 5, amb indicació dels recursos
procedents.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm.
2011/6245.- 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 Pere de Vilamajor, de data 11/07/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 18/07/2011, pel qual
es sol·licita autorització de pintat de dos passos de vianants nous, a la carretera BP5109, del punt quilomètric 0+955 al 1+235, ambdós marges, tram urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Vilamajor (Exp. núm. 2011/6245).
Atès l’informe tècnic emès, en data 02/08/2011, 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 pintat de dos passos
de vianants nous.
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:
•

•
•
•
•
•

El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació de tots els elements
del pas de vianants, i tindrà la obligació de mantenir-les en bon estat en tot
moment. Es disposarà de una franja de uns 5 m sense aparcar, abans de cada
pas de vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants. El pas de
vianants anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà una visibilitat superior a la
distància de parada. No estarà prop de cap parada de bus. Estarà confeccionat
amb pintura retroreflectant i antilliscant. Es col·locarà un senyal S-13 per cada pas
de vianant i cada sentit. També una de prohibit aparcar. Es col·locarà una senyal
P-20 abans del pas del punt quilomètric 0+955 en sentit ascendent.
Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i de alta
intensitat nivell
Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a la
circulació.
Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament
senyalitzat, i en període de mínim trànsit.
S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes
en cas de pluja.
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’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 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
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 Pere de Vilamajor, en relació amb l’expedient
número 2011/6245.
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 Pere de
Vilamajor, autorització de pintat de dos passos de vianants nous, a la carretera BP5109, del punt quilomètric 0+955 al 1+235, ambdós marges, tram urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Vilamajor (Exp. núm. 2011/6245) 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 Sant Pere de Vilamajor, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Vilamajor (08458), carrer Nou, 26,
amb indicació dels recursos procedents.
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37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, en resolució de l’expedient núm.
2011/6252.- 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 Castellví de La Marca, de data 11/07/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 13/07/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’instal·lació de 2 miralls, a la carretera BV-2176, al punt
quilomètric 1+670, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellví de
La Marca (Exp. núm. 2011/6252).
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/07/2011, 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’instal·lació de 2
miralls.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüència d’un
accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al 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 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.
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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 Castellví de La Marca, en relació amb l’expedient
número 2011/6252.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Castellví de La
Marca, autorització d’instal·lació de 2 miralls, a la carretera BV-2176, al punt
quilomètric 1+670, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellví de
La Marca (Exp. núm. 2011/6252) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Castellví de La Marca, amb
domicili a efectes de notificacions a Castellví de La Marca (08732), Av. Catalunya, 6,
amb indicació dels recursos procedents.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Premià de Dalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/6426.- 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 Premià de Dalt, de data 13/07/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 28/07/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-5024, del punt
quilomètric 1+090 al 1+290, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Premià
de Dalt (Exp. núm. 2011/6426).
Atès l’informe tècnic emès, en data 16/08/2011, 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.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

L’amplada mínima de la calçada entre vorades serà de 6 metres. Entre la vorada i
la calçada de la carretera es col3locarà rigola blanca de 30x30x8.
La secció de ferm en els trams d’ampliació de calçada i als que restin deteriorats
per les obres serà la tipus 221 de l’ instrucció 6.1.I.C, es a dir 25 centímetres de
mescla bituminosa en calent i 25 centímetres de tot-u.
La capa de rodadura serà AC 16 surf 50/70 S i aquesta s’aplicarà a tot l’ample de
la calçada en el tram afectat per les obres per l’ampliació o modificació de l’eix de
la calçada així com en els tram que aquesta resti deteriorada.
Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i de alta
intensitat nivell II i de 90 centímetres.
Es pavimentarà tot l’àmbit de la obra, i es pintarà la senyalització amb pintura
blanca retrorreflexiva, tot segons la norma 8.2-IC.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.. En general els
desviaments hauran de complir amb la norma 8.3-IC.
No es permetrà cap xarxa de servei en paral·lelisme sota la calçada de la
carretera, en cas de paral·lelismes aquests aniran sota la nova vorera i
preferentment en el metres més exterior respecte de la carretera.
A la nova vorera hi haurà un embornal tipus bústia amb reixa cada 25 m. Les
reixes seran homologades per l’Ajuntament, i no seran perilloses per als vehicles,
en particular, bicicletes. Les reixes interceptores d’aigües dels accessos aniran
fora de la calçada de la carretera i amb una separació mínima de 0,5 metres de la
aresta exterior de la calçada.
Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de clavegueram. En
cas connexió directe a la riera, s’assegurarà de que no es puguin produir danys a
propietats ni a la carretera.
No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera.
Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a cap edificació, o
que hagin quedat descalçats o en perill per les obres.
S’ha de garantir en tot moment l’estabilitat dels talussos afectats per aquestes
obres.
Es complirà el planejament vigent.
Les voreres compliran el decret de supressió de barreres arquitectòniques.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.”

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.
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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 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
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 Premià de Dalt, en relació amb l’expedient número
2011/6426.
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 Premià de Dalt,
autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-5024, del punt
quilomètric 1+090 al 1+290, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Premià
de Dalt (Exp. núm. 2011/6426) 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 Premià de Dalt, amb domicili a
efectes de notificacions a Premià de Dalt (08338), Pl. de la Fàbrica, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2011/6451.- 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 Cugat del Vallès, de data 20/07/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 27/07/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-1462, del punt
quilomètric 9+265 al 9+266, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Cugat del Vallès (Exp. núm. 2011/6451).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 06/09/2011, 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 mirall.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüència d’un
accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al 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 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
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 Cugat del Vallès, en relació amb l’expedient
número 2011/6451.
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 Cugat del
Vallès, autorització d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-1462, del punt quilomètric

150/159

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

9+265 al 9+266, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Cugat del
Vallès (Exp. núm. 2011/6451) 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 Sant Cugat del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Cugat del Vallès (08172), Plaça de la Vila, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2011/6519.- 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 Maresme, de data 25/07/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 29/07/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BP-5002, al punt
quilomètric 1+620, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Alella; a la
carretera BV-5031, al punt quilomètric 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Mataró, a la carretera BV-5128, al punt quilomètric 27+070, marge dret,
tram urbà, al terme municipal de Sant Pol de Mar; a la carretera BV-5034, al punt
quilomètric 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de
Montalt, a la carretera BV-5033, al punt quilomètric 1+025, marge esquerre, tram urbà,
al terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres; a la carretera BV-5023, del punt
quilomètric 1+375 al 1+709, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Premià de Dalt i a la carretera B-502, del punt quilomètric 1+386 al
2+000, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar (Exp. núm.
2011/6519).
Atès l’informe tècnic emès, en data 16/08/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètols
informatius.
Atès el que disposen els articles 93, 96, 101 i 168 del Reglament general de carreteres
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre,
s’informa favorablement amb els següents condicionants:
•
•

Prèviament a la instal·lació es disposarà de l’oportuna llicència municipal on ha de
quedar reflectit el disseny i dimensions dels rètols.
Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
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•

•
•

•
•

La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta
serà com a mínim de 0,5 m. En cas d’existència de cuneta, els suports es situaran
sempre fora de la mateixa. En tot cas es seguiran les especificacions de la norma
8.1-IC sobre senyalització vertical.
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.
Una vegada finalitzada les proves que motiven la instal·lació d’aquest rètols,
aquest es retiraran imediatament.”

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 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
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 Maresme, en relació amb l’expedient número
2011/6519.
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 Maresme,
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BP-5002, al punt quilomètric
1+620, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Alella; a la carretera
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BV-5031, al punt quilomètric 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
de Mataró, a la carretera BV-5128, al punt quilomètric 27+070, marge dret, tram urbà,
al terme municipal de Sant Pol de Mar; a la carretera BV-5034, al punt quilomètric
1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Montalt, a la
carretera BV-5033, al punt quilomètric 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Andreu de Llavaneres; a la carretera BV-5023, del punt quilomètric
1+375 al 1+709, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Premià
de Dalt i a la carretera B-502, del punt quilomètric 1+386 al 2+000, marge esquerre,
tram urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar (Exp. núm. 2011/6519) 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 Maresme, amb domicili a
efectes de notificacions a Mataró (08301), Plaça Miquel Biada, 1, amb indicació dels
recursos procedents.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. F. C. i C., en resolució de l’expedient núm. 2011/6565.- 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. F. C. i C., de data 11/08/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 12/08/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de construcció de tanca diàfana i de plantació d’arbres a la carretera BP-2126,
del punt quilomètric 16+750 al 16+846, marge dret, tram no urbà, al terme municipal
de Font-Rubí (Exp. núm. 2011/6565).
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/08/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de plantació d’arbres.
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

No s’autoritzaran plantacions a la zona de domini, és a dir, en una franja de 3
metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació.
Les plantacions que es realitzin en zona de servitud i afectació no perjudicaran la
visibilitat de la carretera ni originaran cap tipus de perill pel trànsit.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de sòl afectat i,
s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades.
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•
•

Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya).

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

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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 89,30 €, per concessió d'autorització en trams no
urbans de carretera per tancaments diàfans.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el 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. F. C. i C., en relació amb l’expedient número 2011/6565.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. F. C. i C., autorització d’obres de
construcció de tanca diàfana i de plantació d’arbres, a la carretera BP-2126, del punt
quilomètric 16+750 al 16+846, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de FontRubí (Expedient número 2011/6565), 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; 89,30 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. F. C. i C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2011/6634.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 Vilobí del Penedès, de data 19/08/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/08/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV2127, al punt quilomètric 4+240, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilobí
del Penedès (Exp. núm. 2011/6634).
Atès l’informe tècnic emès, en data 06/09/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la mateixa al llarg de l’accés
mitjançant l’execució d’un gual.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
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•
•
•
•

Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el 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 Vilobí del Penedès, en relació amb l’expedient número
2011/6634.
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 Vilobí del Penedès,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2127, al
punt quilomètric 4+240, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Vilobí del
Penedès (expedient número 2011/6634) 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, amb
domicili a efectes de notificacions a Vilobi del Penedès (08735), Plaça de la Vila, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
43.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres
subvencionades l’any 2011 a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del
Bages Nord.- 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 que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 24 de febrer de 2011 va aprovar el
Programa anual de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord
conjuntament amb l’Associació i els Ajuntaments de l’àrea.
Atès que aquest programa anual desenvolupa el Pla Marc de restauració i millora
forestal, redactat d’acord amb el conveni establert per aquesta Associació, els
ajuntaments de l’àrea i la Diputació de Barcelona, aprovat al mes de gener de 2001
Vist que el programa anual 2011 en el seu apartat cinquè “Pressupost total del
Programa Anual de l’any 2011” estipula els diferents projectes a subvencionar i les
seves quanties.
Atès que les previsions inicials del programa anual 2011 s’han vist modificades i
entenent que els seus objectius no es veuen alterats.
Vista la sol·licitud de canvi de destí emesa pel President de l’Associació, que confirma
la necessitat d’aquest canvi de destí tant de conceptes com de quanties, relacionats en
el mateix informe.
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han proposat l’aprovació d’acord amb
l’exposat anteriorment d’aquests canvis, ja que les noves actuacions estan dins de la
mateixa línia de subvencions i no modifica l’import tal i com s’especifica en l’informe de
la subvenció concedida que s’adjunta.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar el següent canvi de destí de les obres subvencionades l’any 2011
dins del Programa Anual 2011 amb l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del
Bages Nord.
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Despesa prevista inicialment:
- Millora d’accessos a masies
- Millora paisatgística d’edificacions agràries
- Millora i valorització de zones cremades
- Selecció de tanys de roure i alzina, i aclarida
de plançoneda de pi blanc

11.300 €
2.700 €
14.500,22 €
43.590,74 €

Despesa proposada amb el canvi de destí:
- Millora d’accessos a masies
- Millora paisatgística d’edificacions agràries
- Millora i valorització de zones cremades
- Selecció de tanys de roure i alzina, i aclarida
de plançoneda de pi blanc

10.722,63 €
2.465,74 €
12.578,94 €
46.323,65 €

Segon.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos
del Bages Nord.
44.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres
subvencionades per la prevenció local d’incendis forestals l’any 2011 a l’ADF
Vilanova de Sau al municipi de Vilanova de Sau.- 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 que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer de 2011 va aprovar les
bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre d’altres
a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB amb
data de 7 de febrer de 2011.
Atès que la Junta de Govern en data de 28 d’abril de 2011 va aprovar el dictamen que
proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2011 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament de Vilanova de Sau i l’ADF Vilanova de Sau han manifestat la
necessitat d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any
2011, a la sol·licitud que s’adjunta.
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Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de
subvencions i no modifica el seu import.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar els següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2011 per
la prevenció local d’incendis forestals:
ADF: Vilanova de Sau

-

Municipi: Vilanova de Sau

-

NIF XXXXXXXXX

Concepte previst inicialment:
- Arranjament del pas del torrent de l’Aiguardent

Cost d’obra
3.000 €

%
95

Subvenció
2.850 €

Proposta de canvi de destinació:
- Arranjament del pas del torrent de Sellabona
del camí de l’Aulet

Cost d’obra

%

Subvenció

3.000 €

95

2.850 €

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Vilanova de Sau i a l’ajuntament de
Vilanova de Sau.
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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