
 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 
 
Data:    27 d’octubre de 2011 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11 hores del matí 
Hora d’acabament:  11.15 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT ACCIDENTAL  
 
Excm.   Sr.   Alberto Fernández Díaz 
 
 
DIPUTATS 
 
Il.lm.      Sr.   Ferran Civil Arnabat 
Il.lm.      Sr.   Josep Llobet Navarro 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García Cañizares 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Alberto Villagrasa Gil 
Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers Fargas 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva Santiveri 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom Ges 
Il.lm.     Sr.   Andreu Carreras Puigdelliura 
Il.lma.   Sra. Mercè Rius Serra 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL  
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA  
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Macia 
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Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana Ortells 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona Garriga   
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy Mata 
 
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 13 d’octubre de 2011. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Secretaria General 
 
2.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
3.- Decret de 22 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 344/2011-2A, interposat pel senyor Ll. G. G. contra les actes de 
pagament de l’acord del Jurat d’Expropiació i ocupació definitiva i l’acta d’ocupació 
definitiva per consignació de preu just, referents a les finques núm. X, X, X, X, X i X de 
l’expedient d’expropiació de terrenys per l’execució de les obres del projecte “Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera TM Mediona”. 
 
4.- Decret de 29 de setembre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 362/2011-1C, interposat pel senyor Y. Z. B. contra la desestimació 
presumpta de la sol·licitud de revelació de les dades de la seva mare biològica. 
 
5.- Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs d’apel·lació 
interposat per la senyora D. C. G. contra la interlocutòria dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 237/2010-Y, en matèria de personal, que declara 
finalitzat el procediment per pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal. 
 
6.- Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença davant el Jurat d’Expropiació de 
Catalunya, com a interessada, en el recurs contenciós administratiu núm. 227/2011, 
interposat pel senyor Ll. G. G. contra l’acord del Jurat esmentat relatiu a la fixació del 
preu just d’una de les finques expropiades per l’execució d eles obres del projecte 
“Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera TM 
Mediona”. 
 
7.- Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença, com a demandada, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 292/2011-AA interposat pel senyor C. C. M. i Segurcaixa 
C.A. contra la resolució desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-2421 a causa de la topada amb un senglar que va irrompre a la calçada. 
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8.- Decret de 5 d’octubre de 2011, de designació del Servei d’Assessoria Jurídica 
perquè es faci càrrec de la representació i defensa judicial de la corporació davant el 
Tribunal de Comptes en les diligències preliminars núm. B-172/11 obertes per tramitar 
les actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable motivades arran de 
l’Informe de fiscalització núm. 6/2010 relatiu a les Diputacions de Catalunya. Exercici 
2006. 
 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 551/2009, que desestima el recurs interposat pel senyor   
J. A. A. O. contra la resolució desestimatòria de la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials produïts en el seu vehicle en rebre un cop 
per la branca d’un arbre que va caure com a conseqüència de les fortes ratxes de 
vent, mentre estava estacionat dins del recinte Mundet Sud, propietat de la Diputació 
de Barcelona. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació d’accions puntuals de 
sensibilització seleccionades i de les desestimades, i les aportacions econòmiques 
corresponents a les aprovades, en 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). 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la Convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2012”. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
12.- Donar compte de l’Informe de Seguiment  del pressupost per programes del 2n. 
trimestre de l’any 2011. 
 
Programa de Crèdit Local 
 
13.- CASTELLVÍ DE ROSANES.-  Dictamen que proposa subvenir en un import de 
vint-i-un mil sis-cents catorze euros amb setanta cèntims (21.614,70) € a l’Ajuntament 
de Castellví de Rosanes a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
Caixa de Crèdit 
 
14.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
seixanta-dos mil dos-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-set cèntims (62.225,47) € 
per a finançar l’actuació local “Pavelló” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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15.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quaranta-set mil nou-cents noranta-set euros amb noranta-dos cèntims (47.997,92) € 
per a finançar l’actuació local “Cementiri” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
16.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
trenta-nou mil set-cents setanta-sis euros amb seixanta-un cèntims (39.776,61) € per a 
finançar l’actuació local “Nova biblioteca” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
17.- SANT MARTÍ SESGUEIOLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import vint-i-set mil dos-cents noranta-cinc euros amb setanta-sis cèntims 
(27.295,76) € per a finançar l’actuació local “Teulada immoble carrer Pont, 6” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
18.- SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent quaranta-nou mil tres-cents seixanta-quatre euros amb 
vuit cèntims (149.364,08) € per a finançar l’actuació local “Nucli Salelles i edifici serveis 
persones” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
19.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ per a 
finançar l’actuació local “Urbanització carrer Major” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
 
20.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Línia elèctrica CAP” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Urbanització carrer 
Aragó”. 
 
21.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa 
d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització carrer 
Aragó” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-los a 
finançar l’actuació “Urb Línia elèctrica CAP”. 
 
22.- SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Camp futbol” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Reforma Marquet de 
l’Era 2010”. 
 
23.- SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Reforma Marquet de 
l’Era 2010” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-los a 
finançar l’actuació “Camp futbol”. 
 
Servei de Contractació 
 
24.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de 
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei tele fonia fixa)  amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, corresponent a la Direcció 
de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
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25.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de serveis de telecomunicació de 
veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis com unicacions mòbils)  amb 
l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ  
 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
26.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del Protocol de col·laboració entre 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació (Gerència de Serveis d’Esports) i els 
ens locals de la província de Barcelona interessats en disposar del material esportiu de 
préstec. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  

 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 “CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE LOGÍSTIC” 
(11/X/78164) de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ENDEGAR LA RIERA DE 
LLAVANERES ENTRE EL CAMÍ DE GOLF I EL CARRER ALZINA” (11/X/69738) de 
l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DE LA 
CANALETA” (10/X/68538) de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
30.- Dictamen que proposa cancel.lar una garantia d’obres a favor de l’empresa 
Parque Eólico Pujalt SL, en resolució de l’expedient núm. 2008/1481. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar un informe favorable i una denegació d’obres a 
favor de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 
2011/4312. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Comarquinal Bioresort SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/4608. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. R. A., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/5044. 
 

34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. V. R., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/6033. 
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35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres a favor 
de l’empresa Impacto y Accion, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6473. 
 

36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Hilados Rusiñol, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6539. 
 

37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Freyssinet, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6872. 
 

38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Mura, en resolució de l’expedient núm. 2011/6966. 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

39.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 (àmbit de suport a les infrastructures i equipaments), 
la formalització del conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, per a la compra de vehicles i maquinària 
del servei de recollida de residus i neteja viària, d’import dos-cents mil (200.000) €. 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

40.- Dictamen que proposa deixar sense efecte les “Bases de participació en el 
programa d’arranjaments d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona” 
per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de participació dels Ajuntaments de 
la província de Barcelona en l’esmentat programa, aprovades per acord de la Junta de 
Govern en sessió de data 24 de febrer de 2011 (BOPB 11.03.2011) i modificades per 
acord de la Junta de Govern en sessió de 31 de març de 2011 (BOPB 11.04.2011). 
 

41.- Dictamen que proposa aprovar l’ampliació del Règim de concertació del programa 
complementari d’urgència social per a l’any 2011, en el marc de l’àmbit de suport als 
serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-
2011, aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió de data 28 d’abril de 2011 
(BOPB de 5 de maig de 2011), en el sentit d’incrementar l’assignació de recursos en 
una quantitat total màxima de quatre-cents mil (400.000) € i en el d’incorporar la 
modalitat de prestació “Ajuts per a transport escolar”. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ  
 

1.- Minuta de l’Acta.-   Pel Sr. President Accidental, i en relació a l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 13 d’octubre 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 represent ants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes.-  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 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 
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 Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, en el sentit que es veurà a la 
part dispositiva. 
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Així mateix, en la sessió de la Junta de Govern de data 13.10.2011 s’ha detectat una 
errada material en el nom una de les persones designades en el Consorci del Parc de 
la Serra de Collserola, error material que cal subsanar, d’acord amb la previsió que fa 
l’art. 105.2 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, respecte la 
possibilitat de rectificar els errors materials en qualsevol moment. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- 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 de la Colònia Güell   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar dos representants  de la Diputació de Barcelona en el Consorci de la 
Colònia Güell  com a vocals en la Junta de Govern , d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts 
del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Jordi Roca Ventura 
- Sr. Xavier Boltaina Bosch 
 

2. Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès   (NIF XXXXXXXXX)  
 
Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
Promoció Turística de l’Alt Penedès  al Sr. Ramon Riera Macia, com a vocal  en 
l’Assemblea 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, com a tal, s’integrarà, també, en la Junta de Govern. 
 
Segon.-  Designar el Sr. Francesc Vila Albet, en substitució, per absènc ia, del Sr. 
Ramon Riera Macia, com a representant de la Diputació de Barcelona en les sessions 
que celebrin els òrgans de govern del Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès. 
 

3. Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
Turisme de l’Alt Berguedà  al Sr. Ramon Riera Macia, com a Vice-president primer 
del Consorci, d’acord amb l’art. 18 dels propis estatuts, i com a tal forma part del 
Consell General i del Comitè Executiu segons estableixen, respectivament, els 
articles 10 i 13 dels estatuts. 
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Segon.-  Designar el Sr. Francesc Vila Albet, en substitució, per absènc ia, del 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 de l’Alt Berguedà . 
 

4. Consorci de Turisme del Baix Llobregat  (NIF XXXXXXXXX)  
 
Primer.-  Designar els dos  Diputats de la Corporació que es detallen representants   
de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del Baix Llobregat  com a 
vocals en el Consell Plenari , d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Ramon Riera Macia 
- Sr. Ramon Castellano Espinosa 
 
Segon.-  Proposar  d’entre les persones designades al Consell Plenari al Sr. Ramon 
Riera Macia com a Vice-president  del Consorci, el qual, com a tal, s’integrarà en la 
Comissió Executiva, d’acord amb l’art.15.4 dels Estatuts. 
 

5. Consorci de Turisme del Cardener    (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
Turisme del Cardener   al 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, com a tal, s’integrarà en el Comitè Executiu (art. 13).  
 
Segon.-  Designar el Sr. Francesc Vila Albet en substitució, per absè ncia , del 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 Cardener. 
 

6. Consorci de Turisme del Vallès Occidental   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental al 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, com a tal, s’integrarà, igualment, en el Comitè Executiu. 
 
Segon.-  Designar el Sr. Francesc Vila Albet en substitució, per absè ncia , del 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 Vallès Occidental. 
 

7. Consorci de Turisme del Vallès Oriental   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Turisme del 
Vallès Orienta l al Sr. Ramon Riera Macia, com a vocal en la Junta General , d’acord 
amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, el qual exercirà, també, la Vice-presidència 
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primera  del Consorci segons preveu l’article 16 dels propis estatuts, i, com a tal, 
s’integrarà, igualment, en la Junta de Govern. 
 

8. Consorci Institut d’Infància i Món Urbà   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Designar  els tres representants  de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà  com a vocals en el Consell de Govern  
d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 
- Sr. Xavier Garcia Albiol  
- Sra. Mònica Badia Cortada 
 
Segon.- Designar, d’entre les persones designades anteriorment, els dos 
representants  de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut d’Infància i Món 
Urbà  com a vocals en el Comitè Executiu  d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del 
Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 
- Sra. Mònica Badia Cortada 
 
Tercer.- Delegar la Vice-presidència  primera  del Consorci Institut d’Infància i Món 
Urbà , que l’art. 9 dels seus Estatuts atribueix al President de la Diputació de Barcelona 
en favor de  la Sra. Mercè Conesa Pagès. 
 

9. Consorci LOCALRET (Consorci Loc. per al desenvol upament de les xarxes 
de telecomunicacions i les noves tecnologies)   (NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci Local per al 
desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i les noves tecnologies, 
LOCALRET ,  al Sr. Marc Castells Berzosa , el qual , d’acord amb l’art. 4 dels Estatuts 
del Consorci, s’integrarà, amb veu i sense vot com a vocal a l’Assemblea General, 
al Consell d’Administració i a la Comissió Delegada  de l’Assemblea General.  
 

10. Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmi ca del Vallès Occidental   
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a l’Ocupació 
i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, com a vocals, titular i suplent,  en 
el Plenari , d’acord amb els arts. 9 i 23 dels Estatuts del Consorci, a les persones 
següents: 
 
Titular:  Sr. Ramon Riera Macia 
Suplent: Sr. Mireia Solsona Garriga 
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11. Consorci per a la promoció de municipis del Moi anès  (NIF XXXXXXXXX) 
 

Primer.-  Designar els dos Diputats que es detallen, com a representants  de la 
Diputació de Barcelona en el Consorci per a la promoció de municipis del Moianès  
com a vocals  a la Junta General , d’acord amb l’art. 10.1 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Ramon Riera Macia 
- Sr. Josep Oliva Santiveri  
 
Segon.-  Designar, d’entre els representants anteriors,  el Sr. Ramon Riera Macia 
com a Vice-president Primer  del Consorci per a la promoció de municipis del 
Moianès , d’acord amb l’art. 18.1 dels Estatuts del Consorci, el qual, alhora , i d’acord 
amb l’art. 13.2 dels Estatuts del Consorci, és membre de la Comissió Executiva 
d’aquest. 
 
Tercer.-   Designar el Sr. Francesc Vila Albet en substitució, per absè ncia , del Sr. 
Ramon Riera Macia , com a representant de la Diputació de Barcelona en les sessions 
que celebrin els òrgans de govern del Consorci per a la promoció de municipis del 
Moianès . 
 
Quart.-   Designar el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller, en substitució , per absència , 
del Sr. Josep Oliva Santiveri , com a representant de la Diputació de Barcelona en les 
sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci per a la promoció de 
municipis del Moianès . 
 

12. Consorci per a la promoció de municipis del Llu çanès   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Designar els dos representants  de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci per a la promoció de municipis del Lluçanè s com a vocals  en el Consell 
General, d’acord amb l’art. 10.a) dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Ramon Riera Macia 
- Sr. Josep Salom Ges 
 
Segon.-  Designar, d’entre representants anteriors,  el Sr. Ramon Riera Macia com 
a Vice-president Primer  del Consorci per a la promoció de municipis del Lluçanès, 
d’acord amb l’art. 18 dels Estatuts del Consorci, el qual, per aquesta condició 
s’integrarà, també, com a membre en el Comitè Execu tiu  (art. 13.b). 
 
Tercer.-   Designar el Sr. Francesc Vila Albet en substitució, per absè ncia , del Sr. 
Ramon Riera Macia , com a representant de la Diputació de Barcelona en les sessions 
que celebrin els òrgans de govern del Consorci per a la promoció de municipis del 
Lluçanès . 
 

Quart.-   Designar el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller, en substitució , per absència , 
del Sr. Josep Salom i Ges , com a representant de la Diputació de Barcelona en les 
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sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci per a la promoció de 
municipis del Lluçanès . 
 

13. Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoia   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.- Designar els dos representants  de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci per a la Promoció Turística de l’Alta Anoi a com a vocals  en la Junta 
General, d’acord amb l’art. 10.b) dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Ramon Riera Macia 
- Sr. Marc Castells Berzosa 
 
Segon.- Designar, d’entre els representants anteriors,  el Sr. Ramon Riera Macia 
com a Vice-president Primer  del Consorci per a la  Promoció Turística de l’Alta 
Anoia , d’acord amb l’art. 18 dels Estatuts del Consorci, el qual , per aquesta condició, 
s’integrarà igualment com a membre de la Consell Executiu  (art. 13.b). 
 
Tercer.-   Designar el Sr. Francesc Vila Albet en substitució, per absè ncia , del Sr. 
Ramon Riera Macia , com a representant de la Diputació de Barcelona en les sessions 
que celebrin els òrgans de govern del Consorci per a la  Promoció Turística de l’Alta 
Anoia . 
 
Quart.-   Designar el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller, en substitució , per absència , 
del Sr. Marc Castells Berzosa , com a representant de la Diputació de Barcelona en 
les sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci per a la  Promoció 
Turística de l’Alta Anoia.  
 

14. Consorci Patronat Catalunya Món   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Segons estableixen els articles 8 i 9 dels Estatuts del Consorci Patronat 
Catalunya Món , l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras , President de la Diputació de 
Barcelona, és membre nat  dels dos òrgans de govern del Consorci, Patronat 
d’Honor i Ple, com a vocal . 
 
Segon.-   Es designa el Sr. J. Carles Garcia Cañizares, en substitució, per 
absència , del Sr. Salvador Esteve Figueras , com a representant de la Diputació de 
Barcelona en les sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci Patronat 
Catalunya Món.  
 

15. Consorci de Promoció Turística Portes del Monts eny, Alt Congost, la 
Plana de Vic   (NIF XXXXXXXXX)  

 
Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost , la Plana de Vic  al Sr. 
Josep Salom Ges, com a Vice-president primer  del Consorci, d’acord amb l’art. 18 
dels seus Estatuts, el qual formarà part del Consell General i del Comitè executiu del 
Consorci. 
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Segon.-  Es designa el Sr. Ramon Riera Macia, en substitució, per absèn cia , del 
Sr. Josep Salom Ges , com a representant de la Diputació de Barcelona en les 
sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci de Promoció Turística 
Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic.  
 

16. Consorci per a la Promoció Turística de la Vall  de Sau-Collsacabra   
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Delegar la representació i designar representant de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau-Collsacabra al Sr. Josep 
Salom Ges, que actuarà com a vocal en la Junta General , d’acord amb l’art. 8 dels 
Estatuts del Consorci, el qual exercirà, també, la Vice-presidència primera  del 
Consorci segons estableix l’article 10 dels propis estatuts. 
 
B) Fundacions 
 

1. Casal d’Europa del Berguedà, Fundació privada  - abans Fundació Privada 
Casal d’Europa de la Catalunya Central. (NIF XXXXXXXXX) 

 
Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Casal 
d’Europa del Berguedà, Fundació privada  - abans Fundació Privada Casal d’Europa 
de la Catalunya Central,  a l’Il·lm.. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, com a Patró en 
el Patronat d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.- D’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a 
patró suplent, el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller.  
 

2. Fundació Àngels Garriga de Mata   (NIF XXXXXXXXX) 
 

Primer.-  Proposar al Patronat de la Fundació Àngels Garriga de Mata  el 
nomenament del Sr. Gerard Ardanuy Mata, com a Conseller  titular, membre del 
Consell de la Fundació en representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
l’art. 13.2 dels Estatuts de la Fundació. 
 
Segon.-  Designar com a suplent a la Sra. Montserrat Arboix Llobet , d’acord amb 
les previsions dels propis estatuts. 
 

3. Fundació Artur Martorell   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Artur Martorell  el 
Sr. Gerard Ardanuy Mata, com a Patró membre del Patronat  de la Fundació, d’acord 
amb els arts. 15.b) i 16 dels Estatuts de la Fundació. 
 

4. Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics  i Locals    
(NIF XXXXXXXXX)   

 
Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Carles 
Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals  al Sr. Josep Ma. Matas Babon, com a 
Patró Institucional en el Patronat  d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la Fundació. 
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Segon.-  Proposar  al Ple del Patronat que el Sr. Josep Ma. Matas Babon ,  s’integri  
com a vocal en el Consell Executiu , en representació de la Diputació de Barcelona. 
 

5. Fundació Privada Ernest Lluch  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Ernest 
Lluch  al Sr. Joan Carles Garcia Cañizares , com a vocal en el Patronat , d’acord 
amb l’art. 15 dels Estatuts de la Fundació i l’art. 332-4.3 del Llibre tercer del Codi civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 

6. Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solida ris   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Josep 
Comaposada – Sindicalistes Solidaris  al Sr. Xavier Boltaina Bosch, com a vocal 
al Patronat i al Consell Executiu,  d’acord amb els arts. 11 i 19 dels Estatuts de la 
Fundació. 
 
Segon.-  D’acord amb l’art. 12 dels Estatuts de la Fundació, al President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras , amb el caràcter de 
membre nat, li correspon una de les dues Presidències d’Honor de la Fundació. 
 

7. Fundació Maria Aurèlia Capmany   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar els dos representants  de la Diputació de Barcelona en la Fundació Maria 
Aurèlia Capmany com a vocals i patrons honorífics al Patronat , d’acord amb l’art. 
13 dels Estatuts de la Fundació. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sra. Mercè Conesa Pagès 
- Sra. Mireia Solsona Garriga 
 

8. Fundació Museu d’Art Contemporani  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Museu d’Art 
Contemporani  a la Sra. Mònica Querol Querol, com a vocal  en el Patronat , d’acord 
amb l’art. 16 dels Estatuts de la Fundació. 
 

9. Fundació Privada Domicilia   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada 
Domicilia  el Sr. Ramon Riera Macia , com a Patró en el Patronat , d’acord amb 
l’art.13 dels Estatuts de la Fundació. 
 

10. Fundació Privada Fira de Manresa  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Fira de 
Manresa  el Sr. Ramon Riera Macia, com a vocal en el Patronat , d’acord amb l’art. 
11 dels Estatuts de la Fundació. 
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11. Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reia ls de Barcelona   
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar els tres representants  de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada 
Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona com a patrons institucionals nats 
en el Patronat , d’acord amb l’art. 18 dels Estatuts de la Fundació. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
- Sr. Ferran Civil Arnabat 
- Sra. Mònica Querol Querol 
 

12. Fundació Privada Palau    (NIF XXXXXXXXX) 
 
D’acord amb els arts. 15 i 16 dels Estatuts de la Fundació Privada Palau , el 
representant de la Diputació de Barcelona  és el seu President, l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras, el qual ostentarà la Vice-presidència de la Fundació. 
 

13. Fundació Privada per a l’Atenció a Persones Dep endents                         
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Primer.-  Designar  representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada 
per a l’Atenció a Persones Dependents  al Sr. Josep Oliva Santiveri, com a Patró  
membre del Patronat de la Fundació, d’acord amb els arts. 14 dels Estatuts de la 
Fundació. 
 
Segon.- Designar la Sra. Mònica Badia Cortada  com a suplent del Patró titular  
designat, d’acord amb l’art. 17 dels Estatuts de la Fundació. 
 

14. Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudi s Internacionals   
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Institut 
de Barcelona d’Estudis Internacionals  al Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, com a 
Patró en el Patronat , d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts de la Fundació. 
 

15. Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barce lona   (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Segons estableix l’art. 12 dels Estatuts de la Fundació, es proposa a l’Excm. 
Sr. Salvador Esteve Figueras , President de la Diputació de Barcelona, per a ostentar 
una de les Vice-presidències de la Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de 
Barcelona . 
 
Segon.-  Designar  representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Teatre 
Lliure – Teatre Públic de Barcelona  al Sr. Juan Carles Garcia Cañizares , com a 
vocal, perquè s’integri en el Patronat i en la Junta de Govern, d’acord amb els arts. 10, 
12 i 15 dels Estatuts de la Fundació. 
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16. Fundació Utopia – Joan N. García Nieto, Estudis  Socials del Baix Llobregat   
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar  representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Utopia – Joan N. 
García Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat a la Sra. Marina Espinosa de 
Castro, com a Patró  en el Patronat,  d’acord  dels Estatuts de la Fundació. 
 

17. Fundació Privada, Institut d’Humanitats de Barc elona  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Primer.-  Designar els dos representants  de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació Institut d’Humanitats de Barcelona  com a Patrons  en el Patronat  de la 
Fundació d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts. 
 
Les persones designades són: 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares                       
- Sra. Mònica Querol Querol 
 
Segon.- Designar el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares,  com a representant  de la 
Diputació de Barcelona, en el Consell Executiu  de la Fundació (art. 19 estatuts). 
 
Tercer.-  D’acord amb l’art. 12 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
Figueras,  com a President de la Diputació de Barcelona,  li correspon, per raó del seu 
càrrec, una de els dues Presidències d’Honor . 
 
C)  Entitat Pública Empresarial 
 
TURISME DE SITGES - Agència de Promoció de Sitges  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant  de la Diputació de Barcelona en l’Entitat pública empresarial 
local Turisme de Sitges - Agència de promoció de Sitges  al Sr. Ramon Riera 
Macia, com a vocal en el Consell General , d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts de 
l’Entitat. 
 
D) Associacions Privades/Internacionals 
 

1. Comitè Provincial de Barcelona  de Creu Roja Esp anyola                          
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar representant  d’aquesta Corporació, d’acord amb l’art. 11.2 dels Estatuts de 
la Creu Roja, a la Sra. Mercè Conesa Pagès,  com a vocal del Comitè Provincial de 
Barcelona . 
 

2. Sociedad Española de Ciencias Forestales  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales  al Sr. Joan Puigdollers Fargas , com a vocal en L’Assemblea 
General, d’acord amb els estatuts reguladors de l’ens, Societat a la qual la Diputació 
de Barcelona es va adherir com a soci per acord del Ple de data 28.4.2011. 
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3. Associació de Propietaris Forestals “Serra de Be llmunt -  Collsacabra   
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’ Associació de Propietaris 
Forestals “Serra de Bellmunt - Collsacabra al Sr. Ramon Minoves Pujols , com a 
vocal en L’Assemblea General, d’acord amb els estatuts reguladors de l’ens, 
Associació a la qual la Diputació de Barcelona es va adherir com a soci per acord del 
Ple de 31.3.2011. 
 

4. Associació de Propietaris del Montnegre i del Co rredor  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’ Associació de Propietaris 
del Montnegre i del Corredor al Sr. Ramon Minoves Pujols , com a vocal en 
l’Assemblea General, d’acord amb els estatuts reguladors de l’ens, Associació a la 
qual la Diputació de Barcelona es va adherir com a soci per acord del Ple de 24.2.2011 
 

5. Pla Estratègic Metropolità de Barcelona  (NIF XXXXXXXXX) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona  al Sr. Ramon Riera Macia , que d’acord amb els articles 16 
i 19 dels estatuts reguladors de l’associació, s’integrarà com a Vice-president  en el 
CONSELL GENERAL  i en la COMISSIÓ DELEGADA. 
 

6. Associació Pacte Industrial de la Regió Metropol itana de Barcelona  
(NIF XXXXXXXXX) 

 
Primer.- Designar 2 representants de la Diputació de Barcelona al Consell General  
de l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropoli tana de Barcelona , segons 
estableix l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
- Sr. Ramon Riera Macia 

 
Segon.-  Designar  d’entre els membres nomenats al Consell General, al Sr. Ramon 
Riera Macia  .com a representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Executiu 
de l’Associació, d’acord amb l’article 19.2 dels Estatuts. 
 

7. Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees  (ACTE) 
 
Designar representant  de la Diputació de Barcelona a l’Associació de Col·lectivitats 
Tèxtils Europees (ACTE)  al Sr. Ramon Riera Macia  com a vocal a l’Assemblea 
General , d’acord amb l’article 7.1) dels Estatuts de l’Associació. 
 

8. Associació Partenalia,  AISBL  
 

 El representant de la Diputació de Barcelona al Consell Polític de l’Associació 
Partenalia, AISBL  és, amb caràcter nat, el seu President, l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve Figueras , d’acord amb l’art. 18 dels estatuts d’aquesta associació 
internacional. 
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9. Associació Arc Llatí  
 

 Primer.- El representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de 
l’Associació Arc Llatí  és, amb caràcter nat, el seu President, l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve Figueras , d’acord amb l’art. 13 dels estatuts d’aquesta associació 
internacional. 

 

Segon.-   D’acord amb l’art. 18 dels estatuts de l’associació i els acords adoptats a la 
sessió del Consell d’Administració celebrada a Carcassona el 13 d’abril de 2011, el 
President de la Diputació, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras , ocupa també el 
càrrec directiu de la Secretaria del Consell d’Admi nistració. 
 

10. Unió Mundial de Mercats Majoristes  – WORLD UNION OF WHOLESALE 
MARKETS (WUWM) 

 

Designar representant  de la Diputació de Barcelona a la Unió Mundial de Mercats 
Majoristes – World Union of Wholesale Markets (WUWM ) al Sr. Jordi Subirana 
Ortells , com a vocal a l’òrgan representatiu  The Union Membership, d’acord amb els 
arts. II i IV dels Estatuts d’aquesta entitat internacional. 
 

E) Organismes autònoms 
 

1. Organisme Autònom Local de Patrimoni  Víctor Bal aguer  
(NIF XXXXXXXXX) -  Ajuntament de Vilanova i la Gelt rú. 

 

Designar la Sra. Rosa Serra Rotés  com a representant  de la Diputació de Barcelona 
en l’Organisme Autònom Local de Patrimoni Víctor Balag uer , de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, com a vocal en la Junta de Patrons - Consell Rector , d’acord 
amb l’article 7.1 dels Estatuts de l’Organisme. 
 

2. Institut d’Estadística de Catalunya – IDESCAT -   (NIF XXXXXXXXX) 
(Generalitat de Catalunya)  

 

Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’ Institut d’Estadística de 
Catalunya –IDESCAT-  a la Sra. Marina Espinosa de Castro , com a vocal en el 
Consell Rector d’acord amb l’art. 8.2.c) del Decret 178/2009, de 17 de novembre, 
d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya, on es preveu la 
presència de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.  
 

F) Associacions d’Ens Locals  
 

1. Associació “Red de Ciudades por la Bicicleta”    
 

Designar representant  de la Diputació de Barcelona en l’Associació “Red de Ciudades 
por la Bicicleta” a la Sra. M. Mercè Rius Serra , com a vocal en l’Assemblea 
General , d’acord amb l’article 9 dels Estatuts de l’Associació. 
 

2. Associació “Organización Mundial de Ciudades y G obiernos Locales 
Unidos”  

 
El representant  de la Diputació de Barcelona en l’ “Organización Mundial de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos”, será el seu President, l’Excm. Sr. 
SALVADOR ESTEVE FIGUERAS  
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3. Associació Catalana de Municipis i Comarques  
 
El representant  de la Diputació de Barcelona en l’Associació Catalana de Municipis 
i Comarques, será el seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras , d’acord 
amb l’article 16 dels estatuts de l’Associació. 
 

4. Federació de Municipis de Catalunya  
 
Primer.- D’acord amb l’art. 20 dels Estatuts de la Federació de Municipis de 
Catalunya , el representant  de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea General de 
la Federació, és el seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras.  
 

Segon.- Deixar sense efecte els nomenaments anteriors dels representants de la 
Diputació de Barcelona en les diferents Comissions i Subcomissions Sectorials, i restar 
a l’espera que la pròpia Federació, un cop definida la seva organització,  comuniqui si 
aquesta Corporació ha de participar en alguna Comissió o Subcomissió Sectorial, per 
procedir a fer els nomenaments corresponents. 
 

G) Societats Mercantils  
 

Berguedà Iniciatives Societat de Desenvolupament, S L (NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar el Sr. Ferran Civil Arnabat,  representant  de la Diputació de Barcelona en 
la Junta General  d’accionistes de la Societat  Berguedà Iniciatives Societat de 
Desenvolupament, SL . 
H)  Altres Òrgans  
 

1. Comissió Nacional per a una Intervenció Coordina da Contra la Violència 
Masclista   (Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona com a vocal en la 
Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 
masclist a, al Sra. Mireia Solsona Garriga,  d’acord amb l’article 4 del Decret 60/2011, 
d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la 
violència masclista. 
 
Segon.- Designar la Sra.  Mònica Badia Cortada, en substitució, per ab sència , de 
la Sra. Mireia Solsona Garriga , com a representant de la Diputació de Barcelona en 
les sessions que celebrin la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada 
contra la violència masclista. 
 

2. Comissió de Coordinació Cartogràfica de Cataluny a (Generalitat de 
Catalunya) 

 
Designar representant  de la Diputació de Barcelona en la Comissió de Coordinació 
Cartogràfica de Catalunya,  al Sr. Carlos Zañartu Bezanilla,  com a vocal en l’òrgan 
plenari de la Comissió , d’acord amb l’article 32 de la Llei 16/2005, de 27 de 
desembre, de la Informació Geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i 
normativa de desplegament. 
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3. Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària  (Generalitat de Catalunya) 
 
Proposar al Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya  que s’integri com a 
vocal  en l’esmentada Comissió representant a la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària , el  Sr.  Alberto Villagrasa Gil , 
d’acord amb l’article 9 del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de Desenvolupament de les 
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles i seguretat viària. 
 
4. Consell de Dones del Baix Llobregat   

 
Designar representant  de la Diputació de Barcelona al Consell de Dones del Baix 
Llobregat  a la Sra. Mireia Solsona Garriga , Diputada Adjunta a Igualtat i Ciutadania 
com a vocal de la Junta Permanent , d’acord amb l’article 4 del Reglament del 
Consell, que formarà part, també, de l’Assemblea, segons estableix l’article 3 del 
Reglament. 
 

5. Consell de Mobilitat    (Generalitat de Catalunya) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona al Consell de Mobilitat  al Sr. 
Alberto Villagrasa Gil , com a vocal en el Ple , d’acord amb l’article 8 del Decret 
466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la 
mobilitat i al Consell de la Mobilitat. 
 

6. Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equi paments Escènics i 
Musicals   (Generalitat de Catalunya) 

 
Proposar al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya  que, d’acord amb 
l’article 9 del Decret 48/2009, de 24 de març, del Sistema públic d’equipaments 
escènics i musicals de Catalunya, nomeni  la Sra. Rosa Serra Rotés, vocal en 
representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió Institucional del Sistema 
Públic d’Equipaments Escènics i Musicals . 
 

7. Osona Turisme  (Consell Comarcal d’Osona) 
 
Proposar al Consell Comarcal d’Osona  que el Sr. Josep Salom Ges s’integri  en el 
Consell d’Administració  de l’Organització especial sense personalitat jurídica Osona 
Turisme , com a  representant de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 7.2 
dels Estatuts de l’Ens. 
 

8. Pacte Nacional per a les Infrastructures  (Generalitat de Catalunya) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Pacte Nacional per a les 
Infrastructures  al seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras . 
 

9. Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació   (Generalitat de Catalunya) 
 
Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Pacte Nacional per a la 
Recerca i la Innovació  al seu President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras . 
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10. Consejo de Empadronamiento, Sección Provincial  (Administració Central) 
 

Designar representant de la Diputació de Barcelona al Sr. Xavier Boltaina Bosch  
com a vocal en el Consell d’Empadronament, Secció provincial de Barc elona, 
d’acord amb l’art. 91 del Reial Decret  2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es 
modifica el Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, on es preveu 
la presència de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.  
 

11. Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliari a de Barcelona  - INE - 
 

Primer.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona al Sr. Jordi Roca 
Ventura  com a vocal en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària d e 
Barcelona, àmbit Cadastre Metropolità, d’acord amb l’art. 13 de l’Ordre de 
18.11.1999, pel qual es desenvolupa el RD 390/1998, de13 de març, que regula les 
funcions i l’estructura orgànica de les Delegacions d’Economia i Hisenda, on es preveu 
la presència de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.  
 

Segon.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona al Sr. Jordi Roca 
Ventura , com a vocal en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària d e 
Barcelona, àmbit Cadastre Provincial, d’acord amb l’art. 13 de l’Ordre de 
18.11.1999, pel qual es desenvolupa el RD 390/1998, de13 de març, que regula les 
funcions i l’estructura orgànica de les Delegacions d’Economia i Hisenda, on es preveu 
la presència de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.  
 

12. Consell de Seguiment del Programa Metropolità d e Gestió de Residus 
Municipals  2009-2016  (PMGRM 09-16) 

 

Designar representant de la Diputació de Barcelona al Sr. Joan Puigdollers Fargas , 
com a vocal en el Consell de Seguiment del Programa Metropolità de G estió de 
Residus Municipals 2009-2016 (PMGRM 09-16), òrgan depenent de l’Entitat 
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus que el va crear el 
6.5.2010, i que preveu la presència de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan.  
 

SEGON.- ACORDAR la designació de representant en el Consorci que es detalla, 
substituint a la persona designada anteriorment: 
  

Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona  (NIF XXXXXXXXX) 
 

1.1.- ACORDAR el nomenament del Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez , com a 
vocal  de ple dret, en l’Assemblea General del Consorci Agència d’Ecologia 
Urbana de Barcelona  , en substitució del Sr. Oscar Ramírez Lara.  
 

1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior, 
ACORDAR : 
 

Que els vuit  representants  de la Diputació de Barcelona en el Consorci Agència 
d’Ecologia Urbana de Barcelona  que actuaran com a vocals  en l’Assemblea 
General ,  són : 
 
- Sra. M. Mercè Rius Serra 
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura 
- Sr. Enric Aulí Mellado 
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- Sr. Ramon  Minoves  Pujols 
- Sr. Domingo Ortiz Perona 
- Sr. Ricard Martínez Monteagudo 
- Sr. Eduardo Bolaños Rodríguez 
- Sra.  Immaculada Moraleda Pérez 

 

TERCER.- Procedir a la correcció dels errors materials detectats en el dictamen 
aprovat per la Junta de Govern en la sessió de data 13.10.2011, pel qual es 
designaven els representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes 
públics, d’acord amb el següent detall: 
 

Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola   (NIF XXXXXXXXX) 
 
1.1 En relació amb les persones designades per formar part de l’Assemblea General,  
 

on diu :  Joan  Pons Navacerrada 
ha de dir:   Roger  Pons Navacerrada 
 

1.2.  Per tant, restarà de la següent manera: 
 

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. Roger Pons Navacerrada 
- Sr. Jordi Bellapart Colomer 
- Sr. Alfons Escoda Arbulo 
- Sr. Xavier Florensa Cantons 

 
QUART.- 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. 
 
CINQUÈ.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades,  per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
3.- Decret de 22 de setembre de 2011, de compareixe nça en el recurs contenciós 
administratiu núm. 344/2011-2A, interposat pel seny or Ll. G. G. contra les actes 
de pagament de l’acord del Jurat d’Expropiació i oc upació definitiva i l’acta 
d’ocupació definitiva per consignació de preu just,  referents a les finques núm. 
X, X, X, X, X i X de l’expedient d’expropiació de t errenys per l’execució de les 
obres del projecte “Nova connexió entre les carrete res C-244 i BV-2136 a Sant 
Pere Sacarrera TM Mediona”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
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El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, mitjançant ofici de data 8 de 
juliol de 2011, ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui en el recurs 
contenciós administratiu número 344/2011-2A, procediment ordinari, interposat pel 
senyor Ll. M. G. G. contra les Actes de pagament de l’acord del Jurat d’Expropiacions i 
ocupació definitiva i l’Acta d’ocupació definitiva per consignació de preu just, referent a 
les finques núms. X, X, X, X, X i X de l’expedient d’expropiació de terrenys per 
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-
2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona”. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la 
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
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 en el recurs contenciós administratiu número 344/2011-2A, 
procediment ordinari, que se segueix davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, interposat pel senyor Ll. M. G. G. contra les Actes de pagament de 
l’acord del Jurat d’Expropiacions i ocupació definitiva i l’Acta d’ocupació definitiva  per 
consignació de preu just, referent a les finques núms. X, X, X, X, X i X de l’expedient 
d’expropiació de terrenys per l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre 
les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona”. 
 
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 de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Quart.-  Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les 
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 
847,45 € en concepte d’honoraris professionals més 152,55 € en concepte d’IVA,  per 
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.  
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4.- Decret de 29 de setembre de 2011, de compareixe nça en el recurs contenciós 
administratiu núm. 362/2011-1C, interposat pel seny or Y. Z. B. contra la 
desestimació presumpta de la sol·licitud de revelac ió de les dades de la seva 
mare biològica.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 362/2011-1C, 
procediment abreujat, interposat pel senyor Y. Z. B., contra la desestimació presumpta 
(que en realitat no és tal) de la sol·licitud de revelació de les dades de la seva mare 
biològica. 
 
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. 
 
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 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 362/2011-1C, procediment abreujat, 
interposat pel senyor Y. Z. B. contra la desestimació presumpta (que en realitat no és 
tal) de la sol·licitud de revelació de les dades de la seva mare biològica. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
5.- Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença  en el recurs d’apel·lació 
interposat per la senyora D. C. G. contra la interl ocutòria dictada en el recurs 
contenciós administratiu núm. 237/2010-Y, en matèri a de personal, que declara 
finalitzat el procediment per pèrdua sobrevinguda d e l’objecte processal.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
Per decret de data 11 de maig de 2010, la Diputació de Barcelona va acordar 
comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
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recurs contenciós administratiu núm. 237/2010-Y, interposat per la senyora D. C. G. 
contra la resolució de data 17 de febrer de 2010 desestimatòria del recurs de reposició 
presentat per la senyora C. en data 20 de gener de 2010 en virtut del qual sol·licita que 
es declari la nul·litat o anul·labilitat del  Decret de Presidència de data 16 de desembre 
de 2009 pel qual s’acorda la suspensió provisional de la citada funcionària fins a la 
finalització de l’expedient disciplinari ED-3/2009, demanant així mateix la seva 
readmissió immediata amb el reintegrament de la totalitat de les retribucions bàsiques. 
 
En data 21 de gener de 2011 el Jutjat ha dictat interlocutòria que declara finalitzat el 
procediment per pèrdua sobrevinguda de l’objecte processal, contra la qual la senyora 
C. ha interposat recurs d’apel·lació.  
 
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 lletrat perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació en 
el recurs de referència. 
 
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 davant el Tribunal Superior Justícia de Catalunya en el recurs 
d’apel·lació interposat per la senyora D. C. G. contra la interlocutòria de data 21 de 
gener de 2011, que declara finalitzat el procediment núm. 237/2010 per pèrdua 
sobrevinguda de l’objecte processal.  
 
Segon.-  Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gonzalvez García,  
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef Lletrats de la 
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de 
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la 
direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Tercer.-  Designar els procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les 
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 
847,46 € en concepte d’honoraris professionals més 152,54 € en concepte d’IVA, per a 
la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.  
 
6.- Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença  davant el Jurat 
d’Expropiació de Catalunya, com a interessada, en e l recurs contenciós 
administratiu núm. 227/2011, interposat pel senyor Ll. G. G. contra l’acord del 
Jurat esmentat relatiu a la fixació del preu just d ’una de les finques expropiades 
per l’execució d eles obres del projecte “Nova conn exió entre les carreteres C-
244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera TM Mediona”.-  La Junta, de conformitat amb la 
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proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
El Jurat d’Expropiació de Catalunya, mitjançant ofici de data 7 de setembre de 2011, 
ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a interessada en el recurs 
contenciós administratiu número 227/2011 interposat pel senyor Ll. M. G. G., contra 
l’Acord de l’esmentat Jurat de data 25 de febrer de 2011, que va desestimar el recurs 
de reposició formulat contra l’Acord de 5 de novembre de 2010, que va fixar el preu 
just d’una de les finques expropiades per l’execució de les obres del Projecte “Nova 
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona”. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la 
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
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 interessada en el recurs contenciós administratiu número 
227/2011, procediment ordinari, que se segueix davant la Secció 2a. de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, interposat 
pel senyor Ll. M. G. G., contra l’acord de l’esmentat Jurat, de data 25 de febrer de 
2011, que va desestimar el recurs de reposició formulat contra l’acord de 5 de 
novembre de 2010, que va fixar el preu just d’una de les finques expropiades per 
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-
2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona”. 
 
Segon.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Tercer.-  Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè, es faci càrrec de la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les 
despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 
847,45 € en concepte d’honoraris professionals més 152,55 € en concepte d’IVA,  per 
a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.  
 
7.- Decret de 3 d’octubre de 2011, de compareixença , com a demandada, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 292/2011-AA in terposat pel senyor C. C. M.  
i Segurcaixa C.A. contra la resolució desestimatòri a de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys ma terials derivats d’un 
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accident de trànsit que va tenir lloc a la carreter a BV-2421 a causa de la topada 
amb un senglar que va irrompre a 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. 14  de Barcelona ha citat a la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 292/2011-AA, procediment 
abreujat, interposat pel senyor C. C. M. i Segurcaixa  S.A., contra la resolució de data 
13 d’abril de 2011, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada, en relació als danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 8 de novembre de 2009 a la carretera BV-2421 a causa de la topada contra un 
porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la 
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 28 de setembre 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. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
292/2011-AA, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona interposat pel senyor C. C. M. i Segurcaixa  S.A., contra la resolució de data 
13 d’abril de 2011, desestimatòria de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada, en relació als danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 8 de novembre de 2009 a la carretera BV-2421 a causa de la topada contra un 
porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada. 
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Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 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. 292/2011-AA, 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. 
 

8.- Decret de 5 d’octubre de 2011, de designació de l Servei d’Assessoria Jurídica 
perquè es faci càrrec de la representació i defensa  judicial de la corporació 
davant el Tribunal de Comptes en les diligències pr eliminars núm. B-172/11 
obertes per tramitar les actuacions prèvies a l’exi gència de responsabilitat 
comptable motivades arran de l’Informe de fiscalitz ació núm. 6/2010 relatiu a les 
Diputacions de Catalunya. Exercici 2006.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és 
del tenor literal següent: 
 

El Departament 2on. de la Secció d’Enjudiciament del Tribunal de Comptes ha citat la 
Diputació de Barcelona mitjançant cèdula de notificació, perquè es pronunciï en les 
diligències preliminars núm. B-172/11 obertes davant de l’esmentat Tribunal a instàncies 
del Ministeri Fiscal, per tramitar les actuacions prèvies a l’exigència de responsabilitat 
comptable, motivades arran de l’examen efectuat respecte l’Informe de fiscalització núm. 
6/2010, relatiu a les Diputacions de Catalunya. Inversions gestionades per a altres ens 
públics i el seu finançament. Exercici 2006. 
 

Vist l’article 551.3 de la Llei 6/1985, orgànica del Poder Judicial, que disposa que la 
representació i defensa de les comunitats autònomes i entitats locals correspondrà als 
lletrats que serveixin en el serveis jurídics d’aquestes administracions, excepte que 
designin advocat col·legiat que les representi i defensi. 
 

Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del RDL 
781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local de 18 d’abril, es considera que aquest enjudiciament afecta els interessos 
de la Corporació, per la qual cosa escau comparèixer en l’esmentat procediment i 
designar lletrat perquè es faci càrrec, de la defensa i representació de la Corporació en 
l’assumpte referenciat. 
 

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 l’exposat es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.-  Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
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que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en les Diligències Preliminars 
núm. B-172/11 davant el Tribunal de Comptes. 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentènc ia favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Cont enciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 551/2009,  que desestima el recurs 
interposat pel senyor J. A. A. O. contra la resoluc ió desestimatòria de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada  pels danys materials 
produïts en el seu vehicle en rebre un cop per la b ranca d’un arbre que va caure 
com a conseqüència de les fortes ratxes de vent, me ntre estava estacionat dins 
del recinte Mundet Sud, propietat de la Diputació d e Barcelona.-  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: 
 
El 29 de gener de 2009 el senyor J. A. A. O. va presentar reclamació de responsabilitat 
patrimonial davant la Diputació de Barcelona pels danys materials produïts en el seu 
vehicle, mentre estava estacionat dins del recinte Mundet Sud, propietat de la 
Diputació, provocats pel cop de la branca d’un arbre que va caure com a conseqüència 
de les fortes ratxes de vent. 
 
La reclamació va ser desestimada mitjançant resolució de 2 de setembre de 2009,  
contra la qual el senyor A. ha interposat recurs contenciós administratiu. 
 
El 14 de setembre de 2011 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha 
dictat sentència en el procediment abreujat núm. 551/2009 per la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu interposat pel senyor J. A. A. O.  
 
D’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, es determina 
la concurrència de força major en la producció dels danys invocats per l’actora, ja que 
els forts vents que van tenir lloc el dia de l’accident es poden considerar un fet 
imprevisible i incloure’s en la categoria tècnica legal de “tempesta ciclònica atípica”. 
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. 7 de 
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Barcelona en el procediment abreujat 551/2009, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor J. A. A. O. contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials ocasionats en el vehicle del recurrent en rebre un cop per la branca 
d’un arbre que va caure com a conseqüència de les fortes ratxes de vent, mentre 
estava estacionat dins del recinte Mundet Sud, propietat de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
10.- Dictamen que proposa l’aprovació de la relació  d’accions puntuals de 
sensibilització seleccionades i de les desestimades , i les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resol ució de la segona 
convocatòria de l’Espai de Concertació de la Diputa ció de Barcelona amb les 
Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de l a sensibilització: Accions 
Puntuals (2011).-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència , aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona dóna suport als ens locals i a les entitats 
privades sense afany de lucre de la província, a través de diferents línies d’actuació, 
com la relativa a les accions de sensibilització a la població de la província de 
Barcelona per tal què coneguin la realitat dels països en vies de desenvolupament i 
per impulsar la solidaritat envers ells. 
 
En data 10 de febrer de 2011, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les 
Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació de 
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: 
Accions Puntuals (2011). 
 
En concret, es van preveure dues convocatòries, la primera amb un termini de 
presentació de sol·licituds que es va exhaurir el 31 de març de 2011 i la segona, el 30 
de juny de 2011. 
 
La primera convocatòria va ser resolta mitjançant acord de la Junta de Govern de data 
25 de maig de 2011. 
 
Per resoldre la segona convocatòria es va aprovar un decret urgent (D 8130/11) que 
adaptava la Comissió de Sensibilització, prevista a les bases, a la nova organització 
corporativa resultant de les eleccions del 22 de maig de 2011 i que, a més, prorrogava 
el termini de resolució fins el 31 d’octubre de 2011.   
 
A la segona convocatòria es van presentar un total de 35 sol·licituds. 
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En data 11 d’octubre de 2011 es van reunir els membres de la Comissió de 
Sensibilització per consensuar una proposta de concessió de les subvencions 
corresponents a l’esmentada segona convocatòria. Aquesta proposta es recull a l’acta 
de la Comissió, que s’acompanya, i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte. 
L’avaluació emesa per la Comissió de Sensibilització contempla la selecció de SETZE 
(16) accions puntuals i la denegació de DINOU (19). 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
1. Sobre la convocatòria: 
 

- Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació 
de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la 
sensibilització: Accions Puntuals (2011), aprovades per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona en data 10 de febrer de 2011, rectificades pels 
decrets de la Presidència de 3 de març i 22 de setembre de 2011, ratificats per 
sengles acords de la Junta de Govern de 31 de març i 13 d’octubre de 2011, 
respectivament.  

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 

13, annex 1, de 15.01.2009). 
 

2. Sobre la competència de la Diputació: 
 

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. 
-  Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament. 
-  Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

3. Sobre la competència orgànica: 
 
-  És la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 

presents acords, segons l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2011, sobre delegació 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents 
del Ple, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de 
setembre de 2011. 

 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

Primer.-  Aprovar la relació de les accions puntuals seleccionades i de les 
desestimades en resolució de la convocatòria 02983/2011 de “l’Espai de Concertació 
de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de 
la sensibilització: Accions Puntuals (2011)”, que s’incorpora a continuació; i ATORGAR 
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les subvencions corresponents a les accions puntuals seleccionades, segons la 
proposta de la Comissió de Sensibilització, l’acta de la reunió de la qual, de data 11 
d’octubre de 2011, s’acompanya. 
 

“1.- SUBVENCIONS ATORGADES 
 
Convocatòria 20115120002983 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- 2n Termini). 
 
Núm.:  38  
Entitat:  Educació per a l'Acció Crítica  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Què hi ha darrere de les pantalles? Impactes al Sud del consum de 
tecnologia 
Aportació econòmica DB:  4.002 € 
 
Núm.:  40  
Entitat:  Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Xarxa de municipis acollidors i solidaris amb les persones refugiades 
Aportació econòmica DB:  4.053 € 
 
Núm.:  41  
Entitat:  As. VIA Turismo para el Desarrollo  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Les cares del Turisme II 
Aportació econòmica DB:  5.044 € 
 
Núm.:  42  
Entitat:  Alba Sud- Investigació i Comunicació per al Desenvolupament  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Bones pràctiques de turisme responsable a Amèrica Central 
Aportació econòmica DB:  9.875 € 
 
Núm.:  48  
Entitat:  Federación Entidades Latinoamericanas de Catalunya  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Noves formes de reflexió i participació en la construcció de ponts entre 
Amèrica Llatina i Catalunya: l'estratègia del CoDesenvolupament 
Aportació econòmica DB:  4.964 € 
 
Núm.:  49  
Entitat:  Centre Unesco de Catalunya  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Els reptes de la sostenibilitat i l'equitat del desenvolupament humà 
Aportació econòmica DB:  5.156 € 
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Núm.:  51  
Entitat:  Fundació Autònoma Solidària  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Ens quedarem sense aliments si puja l'energia? Implicacions Sud/Nord 
Aportació econòmica DB:  9.050 € 
 
Núm.:  52  
Entitat:  As. Equalmón  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  La Mediterrània en procés de canvi 
Aportació econòmica DB:  3.000 € 
 
Núm.:  54  
Entitat:  SETEM-Catalunya  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  V Jornada per Administracions Públiques i empreses proveïdores de roba 
de treball 
Aportació econòmica DB:  10.000 € 
 
Núm.:  55  
Entitat:  Fundació per la Pau  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Disseny i creació del curs Online sobre Pau i conflictes 
Aportació econòmica DB:  6.519 € 
 
Núm.:  57  
Entitat:  Fundació Catalana de l'Esplai  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  II Jornada d'Intercanvi d'Experiències: "Un grapat de Sud, un grapat de 
Nord. Lideratge Juvenil en acció!" 
Aportació econòmica DB:  6.027 € 
 
Núm.:  58  
Entitat:  SODEPAU-Solidaritat per al Desenvolupament i Pau  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  V Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya 
Aportació econòmica DB:  6.505 € 
 
Núm.:  60  
Entitat:  REDS - Red de Solidaridad para la Transformación Social  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Cicle d'audiovisuals "Mirades sobre els Drets Humans a Amèrica Central" 
Aportació econòmica DB:  4.984 € 
 
Núm.:  61  
Entitat:  As. Cultural Ulls Art  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Festival Ulls 2011 
Aportació econòmica DB:  6.975 € 
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Núm.:  65  
Entitat:  ACAM - As. Cívica d'Ajuda Mútua  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Exclusió social de la dona al Marroc 
Aportació econòmica DB:  7.950 € 
 
Núm.:  71  
Entitat:  FUNDESO - Fundació Desenvolupament Sostingut  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  L'educació per al desenvolupament com a eina pedagògica: de la 
universitat al carrer 
Aportació econòmica DB:  5.839 € 
 
2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES  
 
Convocatòria 20115120002983 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- 2n Termini). 
 
Núm.:  39  
Entitat:  As. CEJAC  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Coneguem els Drets Humans: Jornades Solidàries al districte d'Horta i 
Guinardó 
 
Núm.:  43  
Entitat:  Fundación Miguel Gil Moreno  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Conferència i taula rodona sobre Periodisme de Guerra 
 
Núm.:  44  
Entitat:  As. Diverjoc Font De'n Fargas  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Tan lluny i tan a prop! 
 
Núm.:  45  
Entitat:  AlterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Sensibilització, formació i promoció del dret al territori dels pobles 
indígenes a través de l'audiovisual 
 
Núm.:  46  
Entitat:  As. Creart  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  IV Jornades de Creativitat i Conflicte 
 
Núm.:  47  
Entitat:  Fundació CODESPA Catalunya  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Innovació social en microfinances: Noves oportunitats en el context rural 
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Núm.:  50  
Entitat:  Fundación Privada Comparte  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Cometes per la Pau 
 
Núm.:  53  
Entitat:  MPDL - Moviment per la Pau, el Desarmament i la Llibertat  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Escola de Cultura i Educació per la Pau per a Mares i Pares 
 
Núm.:  56  
Entitat:  DESOS Opció Solidària  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Escoltem el Sud, Actuem al Nord 
 
Núm.:  59  
Entitat:  Dones per la Llibertat i la Democràcia  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Taller de sensibilització sobre el paper de les dones en els països nord i 
sud de la Mediterrània 
 
Núm.:  62  
Entitat:  Fundació Privada Guné  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Una mirada des de dins 
 

Núm.:  63  
Entitat:  Interculturalitat i Convivència ASAL  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Món a Barcelona i Festival de les Cultures 
 

Núm.:  64  
Entitat:  XES - Xarxa d'Economia Solidària  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Congrés fundacional RIPESS Europa- Barcelona 2011 
 

Núm.:  66  
Entitat:  As. Wafae  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Jornades de sensibilització: Revolucions que sacsegen el món àrab 
 

Núm.:  67  
Entitat:  As. Intercultural Bages per a Tothom  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Projecte de sensibilització On-Line de Bages per a Tothom 
 

Núm.:  68  
Entitat:  CIEMEN - Centre Internacional Escarré per Minories Ètniques  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Veus: Minories i TIC's en països en vies de desenvolupament 
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Núm.:  69  
Entitat:  SURT- Fundació de Dones  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Seminari "Dones diverses: Impacte de la globalització en la vida de les 
dones" 
 
Núm.:  70  
Entitat:  Servei Civil Internacional Catalunya  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  Joves compromesos: Taller teatre per educació intercultural 
 
Núm.:  72  
Entitat:  Media Àfrica  
NIF:  XXXXXXXXX   
Activitat:  V Setmana Africana de Barcelona” 

 
Segon.-  Disposar les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona 
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la 
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que 
s’atorguen és de noranta-nou mil nou-cents quaranta-tres (99.943) €, que seran 
satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del vigent 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona.  

 
El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la 
Base 18: 
 

“18.- Forma de pagament  
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia 
presentació, dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels 
justificants que s’hi ’exigeixen.” 

 
Les despeses generades per les activitats subvencionades es justificaran en el termini 
i forma establertes en la Base 19. 
 
Tercer.-  Alliberar el saldo sobrant, per import de cinquanta-set (57) €, respecte de 
l’autorització de despesa de cent mil (100.000) € realitzada com a conseqüència de 
l’aprovació de les “Bases Reguladores i de les convocatòries de l’Espai de Concertació 
de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de 
la sensibilització: Accions Puntuals (2011)” (AJG 57/11), que finalment no s’han 
atorgat. 
 
Quart.-  Notificar els presents acords als sol·licitants de les subvencions. 
 
Cinquè.-  Publicar la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona. 
 
11.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la 
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats sense ànim de lucre “Oferta  d’accions de sensibilització 
2012”.-  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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Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al 
present any, des de la Direcció de Relacions Internacionals es volen fomentar 
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat sensibilitzar a la ciutadania de 
la província sobre la cooperació al desenvolupament. 
 
Atès que la finalitat principal és facilitar la tasca dels ajuntaments i consells comarcals 
per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les organitzacions de la 
societat civil.  
 
Vist que es considera oportú configurar un catàleg amb la selecció i agrupació 
d’activitats diverses de sensibilització, proposades per entitats sense afany de lucre, i 
posar-lo a disposició dels ajuntaments i consells comarcals de la província.  
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent  
trenta mil (130.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-489 del 
pressupost de l’exercici 2012. 
 
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
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Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, segons l’apartat 3.3.b) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, de 
data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.  
 
En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat la sensibilització de la ciutadania de la 
província sobre la cooperació al desenvolupament, “Oferta d’accions de sensibilització 
2012”, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

“ BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT  DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE 
ÀNIM DE LUCRE DINS DE “L’OFERTA D’ACCIONS DE SENSIB ILITZACIÓ 2012” 

 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA  201220115120003383 
 
1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorga la Diputació de 
Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, destinades a finançar activitats de sensibilització proposades per 
entitats sense afany de lucre als ajuntaments i consells comarcals de la província. 
 
Les accions de sensibilització seleccionades conformaran el catàleg d’oferta que es 
presentarà als ajuntaments i consells comarcals, i només es subvencionaran quan alguna 
d’aquestes entitats les sol·liciti. 
 
La finalitat principal és facilitar la tasca dels ajuntaments i consells comarcals per informar i 
sensibilitzar la població al voltant la cooperació al desenvolupament, així com donar suport a 
les organitzacions de la societat civil que realitzen accions en aquest àmbit. Es pretén 
acostar la realitat dels països en vies de desenvolupament a la ciutadania i fomentar les 
actituds solidàries. 
 
Les activitats de sensibilització a presentar hauran d’acomplir algun/s dels següents 
objectius i prioritats: 
 
I.- Objectius 

 
a) Donar a conèixer la realitat social, política i econòmica dels països en vies de 

desenvolupament. 
b) Promoure la reflexió i el debat sobre les causes de les desigualtats al món. 
c) Promoure la reflexió i el debat sobre la cooperació descentralitzada i els seus actors. 
d) Fomentar o promoure les actituds més solidàries i compromeses dels ciutadans. 
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 II.- Àmbits 
 

a) Aproximació a la realitat social, cultural i econòmica dels països en desenvolupament. 
b) Les relacions Nord/Sud i Sud/Sud, en tots els àmbits: realitat i propostes de canvis.   
c) La promoció i foment de la cultura de Pau i dels Drets Humans a nivell internacional de 

l’equitat de gènere, de la democràcia i la dignitat de la persona com a base del 
desenvolupament humà al món.   

 
Les activitats de sensibilització poden tenir formats diversos: tallers, cursos, conferències, 
espectacles  i exposicions, entre d’altres. 
 
2.- Finalitat de les subvencions  
 
D’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions, aquestes subvencions 
hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 
• Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida; i 
• Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania. 

 
3.- Període d’execució  
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període 1 de gener de 2012 i 31 de gener de 2013. 
Aquest període podrà ser prorrogat, si es considera oportú i es sol·licita abans de la 
finalització del mateix, fins a un màxim de 6 mesos. 
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries  
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 

 
• Entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre públic corresponent. 
• Amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. 

 
2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5.- Documentació a aportar  
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  
1) Fotocòpia del  DNI del representant legal.* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts.* 
3) Poders de representació.* 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.* 
5) Inscripció registral de l’entitat. * 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
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8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

11) Memòria d’activitats de sensibilització de l’any anterior. 
 

En la sol·licitud es farà constar:  
 

− Explicació clara de l’acció o accions de sensibilització i el seu cost unitari. 
− Nombre màxim d’accions que l’entitat pot realitzar entre el 01.01.2012 i 31.01.2013. 

 
* La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en convocatòries 
anteriors, es podran obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis re specte 
la darrera vegada que es van presentar , tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada. 
 
6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les so l·licituds  
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l’endemà 
de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel legal representant de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/ri/cd. 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rbla. 
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la docu mentació  
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
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notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió  
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció  
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base i fins a esgotar el pressupost de 
la present convocatòria. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 
 
En relació a l’Entitat: (50/100) 

 
• Experiència en sensibilització (25/100). 
• Concertació entre entitats (15/100). 
• Capacitat de gestió de l’entitat valorada en funció de l’experiència dels 3 últims anys 

(10/100). 
 

En relació a la proposta: (50/100) 
 

• Adequació del contingut del projecte als objectius i al públic destinatari (25/100). 
• Anàlisi del pressupost i implicació econòmica de la entitat sol·licitant (15/100).  
• Anàlisi i format de l’activitat i metodologia de treball (10/100).  

 
No es subvencionaran accions amb les següents característiques: 
- Les de caràcter exclusivament festiu i/o lúdic. 
- Les colònies d’infants. 
- Les accions exclusivament enfocades a la  promoció de l’entitat. 
- Les accions destinades a recaptar fons, donants, apadrinaments, etc. 

 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a ator gar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2012 per a la concessió de les subvencions 
regulades en les presents bases reguladores serà de cent trenta mil (130.000) € i anirà a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 10400-143A0-489 del pressupost de despeses de la 
corporació de l’exercici 2012, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient. No 
podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions  
 
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades resultarà de multiplicar 
l’import de la subvenció de cada acció pel nombre d’accions proposades. A la vegada 
l’import de la subvenció de cada acció es determinarà proporcionalment en funció de la 
puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons l’establert a la base 9, i del pressupost 
per acció que hagi sol·licitat com a subvenció.  
 
Sobre aquesta base, l’entitat que obtingui la major puntuació tindrà una subvenció del 100% 
del pressupost sol·licitat per acció i la resta d’entitats obtindran, per acció, l’import resultant 
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d’aplicar la proporcionalitat entre la puntuació obtinguda i la subvenció sol·licitada per acció, 
sempre tenint com a referència la puntuació més elevada i fins a esgotar el crèdit de la 
present convocatòria. A aquest últim efecte, es calcularà l’import total a concedir a 
cadascuna de les entitats subvencionades, segons el nombre d’accions proposades. 
 
En qualsevol cas, l’import total de cada subvenció no superarà els vint mil (20.000) €.  
 
La cofinanciació del cost de les accions, entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments 
i/o consells comarcals, es farà amb els límits dels percentatges següents:  
 
� Ens locals de menys de 5.000 habitants:  

La Diputació de Barcelona assumirà fins a un 90% del cost de l’acció. 
 
� Ens locals de 5.000 a 19.999 habitants:  

La Diputació de Barcelona assumirà fins a un 80% del cost de l’acció.  
 
� Ens locals de més de 20.000 habitants:  

La Diputació de Barcelona assumirà fins a un 70% del cost de l’acció.  
 

12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la pr oposta de concessió  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat, 
anomenat Comissió de Sensibilització, constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per 
les següents persones: 
 
• 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. 
 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
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13.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos  
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins de 
cadascun dels terminis establerts, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als 
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
 
14.- Acceptació de la subvenció  
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
15.- Obligacions dels beneficiaris  
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a 
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les 
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament 
de la subvenció. 

 
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,  

s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de 
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació 
d’acord amb l’establert a les presents bases. 

2. Els/les beneficiaris/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 

3. El/la beneficiari/a d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de 
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida. 

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari, 
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que 
l’integren. 

5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 
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16.- Despeses subvencionables  
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 
• Dietes i manutenció. 
• Adquisició de bens materials i equipaments. 
• L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 
Les despeses indirectes no podran superar el 5% de l’import de les despeses directes de la 
subvenció atorgada. 
 
17.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 50 % del cost total de l’activitat. 
 
18.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la següent manera: 

 
� Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció es tramitarà en el mes d’abril 

del 2012, sempre que l’entitat beneficiària presenti els compromisos d’ajuntaments i 
consells comarcals per al menys 1/4 part de les activitats subvencionades. 

 
� El pagament del 50 % restant es tramitarà, prèvia presentació del compte justificatiu 

simplificat, que s’haurà de presentar abans del 28 de febrer de 2013.  
 

19.- Termini i forma de justificació  
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els següents terminis i de la manera 
següent: 

 
1) La justificació intermèdia es farà, com a màxim, el dia 16.07.2012 i serà una justificació 

merament tècnica, en la que es presentarà una memòria d’actuació amb les activitats 
desenvolupades i/o els compromisos d’ajuntaments i consells comarcals aconseguits. 

 
2) La justificació final es lliurarà, com a màxim, el dia 28.02.2013. 

El termini de justificació final es podrà prorrogar, si es sol·licita abans de la seva 
finalització, fins a un màxim d’un mes i mig. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a http://www.diba.cat/ri/cd, i revestirà la forma de Compte justificatiu 
simplificat, que contindrà: 
 
a. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
b. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  En la confecció de la memòria 
econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
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1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 
atorgada. 

2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

La gestió del cobrament de l’aportació econòmica de l’ajuntament i/o consell comarcal serà 
a càrrec de l’entitat beneficiaria. 
 
Cada acció del catàleg podrà ser compartida per més d’un ajuntament i/o consell comarcal. 
 
20.- Deficiències en la justificació  
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini 
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb 
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21.- Mesures de garantia  
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que son entitats sense afany de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modif icació de la resolució  
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a, 
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es 
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 
 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b) Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts 

o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total de l’activitat subvencionada. 

c) Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 
presents bases. 

 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions  
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
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Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides  
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu 
import: 

 
• Inferiors a tres mil (3.000) € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
• Superiors a tres mil (3.000) € en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
25.- Mesures de difusió del finançament públic  
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
26.- Causes de reintegrament   
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats 
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la 
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament    
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  Infraccions i sancions  
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
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29.- Règim jurídic supletori  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”  

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de cent 
trenta mil (130.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i 
pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.-  Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent trenta mil (130.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-
489 del pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 2012, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient. 
 
Quart.-  Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
12.- Informe de Seguiment del pressupost per progra mes del 2n. trimestre de 
l’any 2011.-  La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per programes del 2n. trimestre de l’any 2011. 
 
13.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-un mil sis-cents 
catorze euros amb setanta cèntims (21.614,70) € a l ’Ajuntament de Castellví de 
Rosanes a l’objecte de subsidiar el préstec que con cedirà 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 
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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). 
 
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es 
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de 
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA 
BANC, S.A. ( CIF XXXXXXXXX)  
 
L'Ajuntament de Castellví de Rosanes presentà en data 6 d'octubre de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec de 150.000 € 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 Castellví de Rosanes. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de (150.000) € davant Catalunya Banc, S.A. del 
qual es subvenciona 117.000 € amb una subvenció d’import de 21.614,70 €. 
 
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. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de vint-i-un mil sis-cents catorze euros amb setanta 
cèntims (21.614,70) € a l'Ajuntament de Castellví de Rosanes d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 6 
d'octubre de 2011 per subsidiar el préstec que li concedirà Catalunya Banc, S.A. 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 Castellví de Rosanes, 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 
 

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

50/109 

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

 
ESTIPULACIONS: 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i amb 
càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per subsidiar el 
tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat íntegrament al finançament 
d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a 
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb 
la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994, 
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius). 
 
SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna 
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import 
íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
que s’esmenta a la primera estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta 
dies de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a 
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci 
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals 
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions 
ordinàries. 
 
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment 
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar 
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al 
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat 
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà 
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a 
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès 
del préstec concedida. 
 
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen 
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès 
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de 
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al 
BOP núm. 297 de 13.12.1994). 
 
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 
 
Barcelona, ........................      (Municipi)....................”  
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14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import     
seixanta-dos mil dos-cents vint-i-cinc euros amb qu aranta-set cèntims 
(62.225,47) € per a finançar l’actuació local “Pave lló” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Navarcles.-  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 Navarcles, presentada en 
data 05/10/2011 per finançar la inversió “Pavelló” i que aquesta compleix els requisits 
establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat 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:  Ajuntament de Navarcles  
Actuació:  Pavelló 
Import crèdit:  62.225,47 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 100/2011 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-dos mil dos-cents vint-i-cinc 
euros amb quaranta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import    
quaranta-set mil nou-cents noranta-set euros amb no ranta-dos cèntims 
(47.997,92) € per a finançar l’actuació local “Ceme ntiri” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Navarc les.-  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 Navarcles, presentada en 
data 05/10/2011 per finançar la inversió “Cementiri” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
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Ens local:  Ajuntament de Navarcles  
Actuació:  Cementiri 
Import crèdit:  47.997,92 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 99/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-set mil nou-cents noranta-set 
euros amb noranta-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-nou 
mil set-cents setanta-sis euros amb seixanta-un cèn tims (39.776,61) € per a 
finançar l’actuació local “Nova biblioteca” al 0% d ’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Navarcles.-  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 Navarcles, presentada en 
data 05/10/2011 per finançar la inversió “Nova biblioteca” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat 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:  Ajuntament de Navarcles  
Actuació:  Nova biblioteca 
Import crèdit:  39.776,61 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 98/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-nou mil set-cents setanta-sis euros 
amb seixanta-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-set 
mil dos-cents noranta-cinc euros amb setanta-sis cè ntims (27.295,76) € per a 
finançar l’actuació local “Teulada immoble carrer P ont, 6” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant M artí Sesgueioles.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles, 
presentada en data 05/10/2011 per finançar la inversió “Teulada immoble carrer Pont, 
6” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat 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:  Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles  
Actuació:  Teulada immoble carrer Pont, 6 
Import crèdit:  27.295,76 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 96/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-set mil dos-cents noranta-cinc euros 
amb setanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
quaranta-nou mil tres-cents seixanta-quatre euros a mb vuit cèntims 
(149.364,08)€ per a finançar l’actuació local “Nucl i Salelles i edifici serveis 
persones” al 0% d’interès i a retornar en 10 anuali tats, a l’Ajuntament de Sant 
Salvador de Guardiola.-  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 Sant Salvador de Guardiola, 
presentada en data 04/10/2011 per finançar la inversió “Nucli Salelles i edifici serveis 
persones” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, 
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat 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:  Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola  
Actuació:  Nucli Salelles i edifici serveis persones 
Import crèdit:  149.364,08 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 93/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta-nou mil tres-cents    
seixanta-quatre euros amb vuit cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit 
mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090, 77)€ per a finançar l’actuació 
local “Urbanització carrer Major” al 0% d’interès i  a retornar en 10 anualitats, a 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí.-  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 Vilanova del Camí, 
presentada en data 05/10/2011 per finançar la inversió “Urbanització carrer Major” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat 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:  Ajuntament de Vilanova del Camí  
Actuació:  Urbanització carrer Major 
Import crèdit:  108.090,77 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 97/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vuit mil noranta euros amb      
setanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
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20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta 
mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Lín ia elèctrica CAP” al 0% d’interès 
i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit  per a “Urbanització carrer 
Aragó”, a l’Ajuntament de Navarcles.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/9/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Navarcles, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Urbanització carrer Aragó 
Import crèdit:  40.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 135/2010 

 
En data 15/12/2010 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 28/9/11, per destinar-ho a “Línia elèctrica CAP”.  
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ” Urbanització carrer Aragó” 
 

Ens local:  Ajuntament de Navarcles  
Actuació:  Línia elèctrica CAP 
Import crèdit:  40.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 95/2011 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 15/12/10 si transcorregut el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap 
objecció per part de l’Ajuntament. 
 
21.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdi t de Caixa d’import quaranta 
mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Urb anització carrer Aragó” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sent it de destinar-los a finançar 
l’actuació “Urb Línia elèctrica CAP”, a l’Ajuntamen t de Navarcles.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/9/10, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Navarcles, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Urbanització carrer Aragó 
Import crèdit:  40.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 135/2010 

 
En data 15/12/2010 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 28/9/11, per destinar-ho a “Línia elèctrica CAP”.  
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 22/7/10 en el sentit següent:  
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Ens local:  Ajuntament de Navarcles 
Actuació:  Urbanització carrer Aragó 
Import crèdit:  0 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120 en un import de quaranta mil euros. 
 

Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 

22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil 
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Camp f utbol” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per  a “Reforma Marquet de l’Era 
2010”, a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/7/2010, es 
va concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Reforma Marquet de l’Era 2010 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 106/2010 

 

En data 19/10/2010 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 

Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 20/9/2011, per destinar-ho a “Camp futbol”  
 

Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 

Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 

Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ”Reforma Marquet de l’Era 2010” 
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Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç Savall  
Actuació:  Camp futbol 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 92/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20101/942A0/82120. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 19/10/10 si transcorregut el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap 
objecció per part de l’Ajuntament 
 
23.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdi t de Caixa d’import cent mil 
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Reform a Marquet de l’Era 2010” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sent it de destinar-los a finançar 
l’actuació “Camp futbol”, a l’Ajuntament de Sant Ll orenç Savall.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/7/2010, es 
va concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Reforma Marquet de l’Era 2010 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 106/2010 

 
En data 19/10/2010 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 20/9/2011, per destinar-ho a “Camp futbol”  
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 22/7/10 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Llorenç Savall 
Actuació:  Reforma Marquet de l’Era 2010 
Import crèdit:  0 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20101/942A0/82120 en un import de cent mil euros. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
Servei de Contractació 
 
24.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de  serveis de telecomunicació 
de veu de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Servei t elefonia fixa) amb l’empresa 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU, amb NIF XXXXXXXXX, corre sponent a la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corpo ratius.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que es va adjudicar la contractació relativa als serveis de telecomunicació de veu 
de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa) per acord del Ple de data 13 
de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, 
SAU (CIF XXXXXXXXX), amb vigència des de l‘1 de novembre de 2007 a 31 d’octubre 
de 2011, pels següents preus unitaris, IVA inclòs: 
 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU  
Preus per extensió tradicional 

Extensió Digital Analògica 16,500000 
Extensió Digital Normal 25,000000 

Xarxa Corporativa 
  

Extensió Digital Avançada 32,000000 
Dependències no integrades Extensió Analògica 23,000000 
 Extensió Digital Normal 39,000000 
 Extensió Digital Avançada 49,500000 
Sistema KIRK Extensió Digital Avançada 52,000000 

 
Preus per extensió migrada 
Xarxa Corporativa Extensió Estàndard 18,000000 
 Extensió Avançada 35,000000 
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Preus per extensió migrada 
Dependències no integrades Extensió Estàndard 27,000000 
 Extensió Avançada 58,000000 
Sistema DECT Extensió Avançada 59,500000 
Preus per extensió 
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu 140,000000 
Tarifes per consum 
Metropolità  0,000000 
Mòbil    0,000000 
Provincial   0,000000 
Interprovincial   0,000000 
Internacional   0,001660 

 
i un import total estimatiu de 6.368.000 € (IVA inclòs), dels quals 5.400.000 € 
corresponien a la Diputació de Barcelona i 968.000 € a l’Organisme de Gestió 
Tributaria, i que es va formalitzar mitjançant contracte en data 3 d’octubre de 2007. 
 
Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el contracte de referència es regeix pel 
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).  
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0% 
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament. 
 
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de 
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010. 
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de 
l’IPC. 
 
Atès que la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació de referència estableix que “el contracte tindrà una durada de quatre anys 
i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys”. 
 
Atès que el director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius mitjançant escrit 
de data 4 d’octubre de 2011, presentat en el Servei de Contractació el dia 7 d’octubre 
d’enguany, manifesta que considera oportuna una pròrroga d’un any atenent la 
necessitat de continuïtat del servei i que els preus del contracte 
vigent  continuen essent  avantatjosos i ajustats als preus  actuals de mercat.   
 
Atès que a l’abans referit escrit s’adjunta el del legal representant de l’empresa 
Telefónica de España, SAU, de data 19 de setembre de 2011, pel qual comunica el 
seu interès per prorrogar el contracte de referència en els termes proposats. 
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Atès que el servei promotor estima en 1.450.847,05 € (18% IVA inclòs) la despesa 
generada per la pròrroga de referència i indica que s’haurà d’imputar segons el 
següent detall: 
 
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 1.171.409,37 €: 
 
   195.234,90 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926A0.22200 de 2011 
   976.174,47 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926.222 de 2012  
    
- ORGT, per un import estimatiu de 279.437,68 €: 
 
    46.572,94 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2011 
  232.864,74 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2012 
 
i que, per tant, és d’aplicació el que disposa l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
Atès que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser actualitzats d’acord 
amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeix la contractació. 
 
Atès que de conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar de 
mutu acord amb l’adjudicatari el contracte de referència. 
 
Vist l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de Govern, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Prorrogar de mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU 
(CIF XXXXXXXXX), amb efectes d’1 de novembre de 2011 a 31 d’octubre de 2012, la 
vigència del contracte formalitzat en data 3 d’octubre de 2007 corresponent als serveis 
de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (lot 1: Servei telefonia fixa), 
pels imports unitaris (18% IVA) detallats a continuació: 
 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU  
Preus per extensió tradicional 

Extensió Digital Analògica 18,020000 
Extensió Digital Normal 27,300000 

Xarxa Corporativa 
  

Extensió Digital Avançada 34,940000 
Dependències no integrades Extensió Analògica 25,120000 
 Extensió Digital Normal 42,590000 
 Extensió Digital Avançada 54,050000 
Sistema KIRK Extensió Digital Avançada 56,780000 
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Preus per extensió migrada 
Xarxa Corporativa Extensió Estàndard 19,660000 
 Extensió Avançada 38,220000 
Dependències no integrades Extensió Estàndard 29,480000 
 Extensió Avançada 63,330000 
Sistema DECT Extensió Avançada 64,970000 
Preus per extensió 
Preu unitari per extensió en cas de trasllat a una altra seu 152,880000 
Tarifes per consum 
Metropolità  0,000000 
Mòbil    0,000000 
Provincial   0,000000 
Interprovincial   0,000000 
Internacional   0,001689 

 
d’acord amb els escrits de dates 4 d’octubre i 19 de setembre de 2011 del director de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i del legal representant de l’empresa, 
respectivament, i de conformitat amb la clàusula 1e) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeix la contractació. 
 
Segon.-  Declarar plurianual la despesa, estimada en 1.450.847,05 € (18% IVA inclòs), 
generada per la pròrroga de referència, d'acord amb el que estableix l'article 174 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i imputar-la segons el següent detall:  
 
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 1.171.409,37 €: 
 
   195.234,90 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926A0.22200 de 2011 
   976.174,47 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926.222 de 2012  
    
- ORGT, per un import estimatiu de 279.437,68 €: 
 
    46.572,94 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2011 
  232.864,74 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2012 
 
tot tenint en compte que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser 
actualitzats d’acord amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeix la contractació. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a 
Barcelona, XXX, XX, per al seu coneixement i efectes. 
 
25.- Dictamen que proposa prorrogar el contracte de  serveis de telecomunicació 
de veu de la Diputació de Barcelona (Lot 2 Serveis comunicacions mòbils) amb 
l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, amb NIF X XXXXXXXX, 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologie s i Sistemes Corporatius.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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Vist que es va adjudicar la contractació relativa als serveis de telecomunicació de veu 
de la Diputació de Barcelona (lot 2: Serveis comunicacions mòbils) per acord del Ple 
de data 13 de setembre de 2007, mitjançant concurs, a l’empresa TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, SAU (CIF XXXXXXXXX), amb vigència des de l‘1 de novembre 
de 2007 a 31 d’octubre de 2011, pels següents preus unitaris, IVA inclòs: 
 
Telefónica Móviles España SAU 

      
Quota mensual 
per extensió (€)  

Preus        
Consum mínim    4,640000 
Blackberry    26,680000 
UMTS/HSDPA (100 Mb  Inclosos en quota)    13,920000 

Tarifes per consum Preu / segon  % descompte Preu / segon 
amb descompte  

A mòbil corporatiu 0,000000 0 0,000000 
A fix corporatiu. 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu operador adjudicatari 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu altres operadors. 0,000000 0 0,000000 
A fix nacional 0,000000 0 0,000000 
Rebudes en itinerancia 0,004410 0 0,004410 
En itinerancia 0,014240 0 0,014240 
Internacional  0,004970 0 0,004970 
Missatge a Mòbils 0,116000 0 0,116000 
UMTS/HSDPA Preu /Mb 0,464000 0 0,464000 
Tarifa Preu/trucada % descompte Preu / trucada 
Establiment de trucada 0,185600 0 0,185600 

 
i un import total estimatiu de 1.832.000 € (IVA inclòs), dels quals 1.760.000 € 
corresponien a la Diputació de Barcelona i 72.000 € a l’Organisme de Gestió Tributaria 
i que es va formalitzar mitjançant contracte en data 3 d’octubre de 2007. 
 
Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic, el contracte de referència es regeix pel 
Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).  
 
Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió (tots llevat tarifes per consum) es van actualitzar en un +6,2% i en un -1,0% 
amb efectes 1 d’octubre de 2008 i 1 d’octubre de 2009, respectivament. 
 
Atès que per decret, de data 9 de març de 2010, es va aprovar una ampliació de 
132.837,43 € (16% d’IVA inclòs) en la despesa prevista per a la corporació. 
 
Atès que la Llei 26/09, de 23 de desembre de 2009, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2010 (BOE de 24-12-2009), va establir un increment del tipus impositiu de 
l’IVA a partir de l’1 de juliol de 2010. 
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Atès que, d’acord amb les condicions de la contractació, els preus unitaris subjectes a 
revisió es van actualitzar en un +2,1% a partir de l’1 d’octubre de 2010, per variació de 
l’IPC. 
 
Atès que per decret de data 15 de febrer de 2011, tot actualitzant el nombre de 
terminals existents, es va tornar a ampliar la despesa generada per la Diputació, en 
aquest cas en 25.000 € (18% d’IVA inclòs). 
 
Atès que la clàusula 1e) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la 
contractació de referència estableix que “el contracte tindrà una durada de quatre anys 
i serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de sis anys”. 
 
Atès que el director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, mitjançant 
escrit de data 4 d’octubre de 2011, presentat en el Servei de Contractació el dia 7 
d’octubre d’enguany, manifesta que considera oportuna una pròrroga d’un any atenent 
la necessitat de continuïtat del servei i que els preus del contracte 
vigent  continuen essent  avantatjosos i ajustats als preus  actuals de mercat, i en el 
que es fa constar l’evolució dels terminals mòbils de la Diputació que a continuació es 
detalla: 
 
Evolució dels terminals mòbils de la Diputació 
  Any 2008 Any 2009 Any 2010 Any 2011 
Mòbils 866 956 1063 1086 
Blackberrys 80 277 275 285 
UMTS/HSDPA (100 MB inclosos quota)                0 50 102 109 
TOTAL   946 1283 1440 1480 

 
Atès que a l’abans referit escrit s’adjunta el del legal representant de l’empresa 
Telefónica de España, SAU, de data 19 de setembre de 2011, pel qual comunica el 
seu interès per prorrogar el contracte de referència en els termes proposats. 
  
Atès que el servei promotor estima en 741.304,99 € (18% IVA inclòs) la despesa 
generada per la pròrroga de referència -calculada tenint en compte el nombre actual 
de terminals, el qual ha anat evolucionant segons s’ha anat reflectint en els decrets 
d’ampliació de despesa esmentats abans- i indica que s’haurà d’imputar segons el 
següent detall: 
 
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 682.654,40 €: 
 
113.775,73 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926A0.22200 de 2011 
568.878,67 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926.222 de 2012  
 
- ORGT, per un import estimatiu de 58.650,59 €: 
 
  9.775,10 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2011 
48.875.49 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2012  
 
i que, per tant, és d’aplicació el que disposa l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
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Atès que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser actualitzats d’acord 
amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeix la contractació. 
 
Atès que de conformitat amb l’exposat anteriorment es considera oportú prorrogar de 
mutu acord amb l’adjudicatari el contracte de referència. 
 
Vist l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de Govern, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Prorrogar de mutu acord amb l’empresa TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, 
SAU (CIF XXXXXXXXX), amb efectes d’1 de novembre de 2011 a 31 d’octubre de 
2012 la vigència del contracte formalitzat en data 3 d’octubre de 2007 corresponent als 
serveis de telecomunicació de veu de la Diputació de Barcelona (lot 2: Serveis 
comunicacions mòbils), pels imports unitaris (18% IVA) detallats a continuació: 
 

Telefónica Móviles España SAU 

      
Quota mensual 
per extensió (€) 

Preus        
Consum mínim    5,070000 
Blackberry    29,130000 
UMTS/HSDPA (100 Mb  Inclosos en quota)    15,200000 

Tarifes per consum Preu / segon % descompte Preu / segon amb 
descompte 

A mòbil corporatiu 0,000000 0 0,000000 
A fix corporatiu. 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu operador adjudicatari 0,000000 0 0,000000 
A mòbil no corporatiu altres operadors. 0,000000 0 0,000000 
A fix nacional 0,000000 0 0,000000 
Rebudes en itinerancia 0,004486 0 0,004486 
En itinerancia 0,014485 0 0,014485 
Internacional  0,005056 0 0,005056 
Missatge a Mòbils 0,118000 0 0,118000 
UMTS/HSDPA Preu /Mb 0,472000 0 0,472000 
Tarifa Preu/trucada % descompte Preu / trucada 
Establiment de trucada 0,185600 0 0,202669 

 
d’acord amb els escrits de data 4 d’octubre i 19 de setembre de 2011 del director de 
Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius i del legal representant de l’empresa 
respectivament i de conformitat amb la clàusula 1e) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeix la contractació. 
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Segon.- Declarar plurianual la despesa, estimada en 741.304,99 € (18% IVA inclòs), 
generada per la pròrroga de referència, d'acord amb el que estableix l'article 174 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i imputar-la segons el següent detall:  
 
- Xarxa Corporativa, per un import estimatiu de 682.654,40 €: 
 
113.775,73 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926A0.22200 de 2011 
568.878,67 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària G/24300.926.222 de 2012  
 
- ORGT, per un import estimatiu de 58.650,59 €: 
 
  9.775,10 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 22203 de 2011 
48.875.49 € (18% IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 931 222 de 2012  
 
tot tenint en compte que els preus unitaris vigents subjectes a revisió podran ser 
actualitzats d’acord amb l’establert a la clàusula 1o) del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeix la contractació. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa contractista, amb domicili a 
Barcelona, XXX, XX, per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ  
 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
26.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del P rotocol de col·laboració 
entre l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació  (Gerència de Serveis 
d’Esports) i els ens locals de la província de Barc elona interessats en disposar 
del material esportiu de préstec.-  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: 

 
Dins de les competències de les Diputacions establertes per l’article 36 de la llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i l’article 91 del DL 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
es troben les de cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis i 
altres entitats locals de la província. 
 
La Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona disposa d'un servei de 
material esportiu i recreatiu de préstec, per posar a disposició dels ens locals de la 
província de Barcelona per a activitats lúdiques esportives que aquests ens organitzin. 
 
Per la Junta de Govern, en sessió de data 21 de febrer de 2008, es va aprovar el 
Protocol de col·laboració entre la Diputació de Barcelona- Àrea d'Esports- i els 
ajuntaments i altres ens locals de la província de Barcelona que estiguessin 
interessats en disposar del material esportiu de préstec del Servei d’Esports i 
s’adherissin al Protocol, publicat al BOPB núm. 57, de 6 de març de 2008. 
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La clàusula sisena de l’esmentat Protocol estableix que la seva vigència abastarà el 
període 2008-2011, podent-se prorrogar per períodes iguals, sempre que no variïn les 
condicions específiques i mentre no es denunciï per acord exprés de les parts. 
 
Es considera convenient per part de la Gerència de Serveis d’Esports donar continuïtat 
al servei de préstec de material esportiu i recreatiu als ens locals de la província de 
Barcelona que ho sol·licitin, per la qual cosa es considera adient prorrogar, en les 
mateixes condicions, el Protocol de referència per al període 2012.2015. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació de convenis marc o protocols generals 
correspon a la Junta de Govern, d’acord amb el punt 3.4.i.1) 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 núm. 7931/11, de 
data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar la pròrroga, en els mateixos termes, del Protocol de col·laboració 
entre l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació (Gerència de Serveis 
d’Esports) i els ens locals de la província de Barcelona interessats en disposar del 
material esportiu de préstec. 
 
Segon.- Considerar adherits al present Protocol els ens locals que ho estiguessin al 
Protocol anterior si en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació del present dictamen, no disposen el contrari de forma 
expressa. 
 
Els ens locals que no s’haguessin adherit al Protocol anterior i estiguin interessats en 
gaudir del material esportiu de préstec, hauran de trametre a la Gerència de Serveis 
d’Esports la corresponent resolució d’adhesió, dictada per l’òrgan competents. 
 
Tercer.-  La vigència del present Protocol abastarà el període 2012-2015, podent-se 
prorrogar per períodes iguals, sempre que no variïn les condicions especificades en 
aquest Protocol, i mentre no es denunciï per acord exprés de qualsevol de  les parts. 
 
Quart.-  Publicar el text del present Protocol al Butlletí Oficial de las Província, per a 
general coneixement. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord als ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
Sisè.- Facultar l’Il·lm. Sr. Vicepresident 1r. i President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació per adoptar totes aquelles resolucions que 
siguin necessàries per a l’efectivitat i desenvolupament d’aquests acords. 
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 

Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pl a de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CONSTRUC CIÓ D’UN CENTRE 
LOGÍSTIC” (11/X/78164) de l’Ajuntament de Sant Andr eu de Llavaneres.-  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: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sant Andreu de Llavaneres s’han compromès a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat Construcció d'un Centre logístic. 
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la 
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar 
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de 
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les 
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells 
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions. 
 
Vist el Decret  número 7362/11, de 20/7/2011, epígraf 5.I.3.b.3), que atribueix a la 
Junta de Govern la competència per aprovar convenis específics per un import 
superior a 100.000  €.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78164, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
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“ Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals 
 

CONVENI ESPECÍFIC 
 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
NIF: XXXXXXXXX 
Actuació: Construcció d'un Centre logístic 

2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011 152.131,83  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 152.131,83  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/78164 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, i facultat d’acord amb el Decret número 7392/11, de 26/7/11, 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/da, pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 22/3/2010, publicat al 
BOPB núm. 77 (31/3/2010).  
 
AJUNTAMENT / ENS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

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

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat Construcció d'un Centre logístic. 

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

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

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

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

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

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Construcció d'un Centre logístic 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació Infraestructures i equipaments 

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

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

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

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

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

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 152.131,83  €   2011 
Aportació de la 
Diputació (total): 

152.131,83  €    

         
� Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  
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8. Documentació tècnica 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

municipal i de règim local de Catalunya. 
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- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 
contractació de les administracions públiques. 

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

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

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

 
Segon.- Aprovar una despesa de 152.131,83 €, amb càrrec a l’aplicació 
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011 “ENDEGAR LA 
RIERA DE LLAVANERES ENTRE EL CAMÍ DE GOLF I EL CARR ER ALZINA” 
(11/X/69738) de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llav aneres.-  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, en la reunió ordinària de data 23 de desembre de 2010,  
va  aprovar en el marc del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011,  la formalització del següent conveni específic de 
col·laboració: 

 
Codi 10/X/69738 
Ens beneficiari Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 

Actuació Endegar la riera de Llavaneres entre el Camí de Golf i el carrer 
Alzina 

Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
164.789,96 € 

Aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 
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Atès que el Servei d’Equipaments i Espai Públic dóna la conformitat a la petició d’un 
canvi de destinació en els següents termes: 

 

Actuació inicial Codi Import (€) Tipus 
suport Anualitat Servei 

gestor 
Endegar la riera de 
Llavaneres entre el Camí 
de Golf i el carrer Alzina 

10/X/69738 164.789,96 Econòmic 2010 SEEP 

Nova actuació  Codi Import (€) Tipus 
suport Anualitat Servei 

gestor 
Construcció d’un Centre 
Logístic 

11/X/78164 152.131,83 Econòmic 2011 SEEP 

Endegar la riera de 
Llavaneres entre el  Camí 
de Golf i el carrer Alzina 

10/X/69738 12.658,13 Econòmic 2010 SEEP 

 
Atès que es va signar el conveni i s’ha justificat l’aportació de  12.658,13 €. 
 
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 €. 
 
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el 
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció de la 
següent resolució: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula núm. 2 del conveni “Endegar la riera de 
Llavaneres entre el Camí del Golf i el carrer Alzina” (10/X/69738), aprovat per la Junta 
de Govern, en la reunió ordinària de data 23 de desembre de 2010, en el sentit de 
disminuir l’aportació econòmica inicial de 164.789,96 € amb la quantitat de 
152.131,83€, resultant una aportació econòmica per part de la Diputació de 
12.658,13€.  
 
Segon.- Alliberar el crèdit per import 152.131,83 € a l’aplicació pressupostària  
G/31202/156A0/76260 de l’exercici 2011.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres per tal 
que procedeixi a l’aprovació de la modificació de l’esmentat conveni. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2 008-2011 “URBANITZACIÓ 
DEL CAMÍ DE LA CANALETA” (10/X/68538) de l’Ajuntame nt de Monistrol de 
Montserrat.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Atès que la Junta de Govern, en la reunió ordinària de data 22 de juliol de 2010,  va  
aprovar en el marc del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011,  la formalització del següent conveni específic de 
col·laboració: 

 
Codi 10/X/68538 
Ens beneficiari Ajuntament de Monistrol de Montserrat 
Actuació Urbanització del camí de la Canaleta 
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
100.646,24 € 

Aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

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

 

Actuació inicial Codi Import (€) Tipus 
suport Anualitat Servei 

gestor 
F1 Reforç estructural edifici 
Ajuntament (zones 
estintolades planta 
semisoterrani i entresòl) 

10/X/68384 164.789,96 Econòmic 2010 SEEP 

Urbanització del camí de la 
Canaleta 

10/X/68538 100.646,24 Econòmic 2010 SEEP 

Nova actuació  Codi Import (€) Tipus 
suport Anualitat Servei 

gestor 
Reforç estructural edifici 
Ajuntament (zones 
estintolades planta 
semisoterrani i entresòl) 

10/X/68384 10.416,14 Econòmic 2008 SEEP 

Accessos a la urbanització 
de Cap de Bou 11/X/76202 7.016,60 Econòmic 2011 SEEP 

Urbanització del camí de la 
Canaleta 

10/X/68538 94.477,50 Econòmic 2010 SEEP 

 
Atès que es va signar el conveni i s’ha justificat l’aportació de  94.477,50 €. 
 
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 €. 
 
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el 
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció de la 
següent resolució: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula núm. 2 del conveni “Urbanització del 
camí de la Canaleta” (10/X/68538), aprovat per la Junta de Govern, en la reunió 
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ordinària de data 22 de juliol de 2010,  en el sentit de disminuir l’aportació econòmica 
inicial de 100.646,24 € amb la quantitat de 6.168,74 €, resultant una aportació 
econòmica per part de la Diputació de  94.477,50 €.  
 
Segon.- Alliberar el crèdit per import 6.168,74 € a l’aplicació pressupostària  
G/31202/156A0/76260 de l’exercici 2011.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat per tal 
que procedeixi a l’aprovació de la modificació de l’esmentat conveni. 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
30.- Dictamen que proposa cancel.lar una garantia d ’obres a favor de l’empresa 
Parque Eólico Pujalt SL, en resolució de l’expedien t núm. 2008/1481.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
En data 3 de juliol de 2008, per acord de la Junta de Govern, es van autoritzar, a 
l’empresa Parque Eólico Pujalt, S.L., les obres per al condicionament de sis accessos 
existents i instal·lació de conducció elèctrica d’alta tensió amb encreuament, a la 
carretera BV-1007, del punt quilomètric 0+800 al 2+440, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Veciana, i a la carreterera N-141A, del punt quilomètric 
16+750 al 19+110, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Pujalt 
(expedient 2008/1481). 
 
En l’esmentat decret s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per tal 
de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà una 
garantia de 36.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la 
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels 
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements 
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques 
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, l’empresa 
Parque Eólico Pujalt, S.L, serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al 
trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i 
vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres per al 
condicionament de sis accessos existents i instal·lació de conducció elèctrica d’alta 
tensió amb encreuament a les carreteres BV-1007 i N-141A. 
 
En data 26 de juny de 2009 l’empresa Parque Eólico Pujalt, S.L, constituí la garantia, 
mitjançant aval de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona per un import de 36.000 € (assentament núm. 1000154771). 
 
 
En data 25 de febrer de 2010 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos. 
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Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 13 de setembre de 2011, han emès 
informe del següent tenor literal: 
 
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de devolució de garantia. 
  
S’informa favorablement la devolució de la garantia definitiva a l’empresa Parque 
Eólico Pujalt, S.L., titular de l’autorització de referència, al no haver-se observat cap 
anomalia.” 
 
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 favorable que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present decret. 
 
Segon.-  Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per l’empresa Parque Eólico Pujalt, S.L., mitjançant aval per import de 
36.000 €, per respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en 
l’expedient d’autorització número 2008/1481, així com de la reparació dels 
desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de l’esmentada obra (data 
d’expedició 26.06.2009; assentament núm. 1000154771). 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a l’empresa Parque Eólico Pujalt, S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions XXX, XX, X amb indicació dels recursos procedents. 
 

31.- Dictamen que proposa aprovar un informe favora ble i una denegació d’obres 
a favor de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en r esolució de l’expedient núm. 
2011/4312.- 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: 
 
Vistos els escrits de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de data 20/04/2011, que han 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/05/2011, pels 
quals es sol·licita informe relatiu a les obres d’instal·lació de rètol indicatiu d’hotel i de 
rètol indicatiu de 3 urbanitzacions, a la carretera BV-2111, al punt quilomètric 6+450, 
ambdós marges, tram urbà (travessera) i, autorització d’obres d’instal·lació de rètol 
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indicatiu de masia de turisme rural i de rètol indicatiu de cellers, a la carretera BV-
2112, al punt quilomètric 4+440, marge esquerre, tram no urbà; d’instal·lació de rètol 
indicatiu d’allotjament rural i de rètol indicatiu d’urbanització “Els Cards”, a la carretera 
BV-2113, del punt quilomètric 2+304 al 2+810, ambdós marges, tram no urbà i, 
d’instal·lació de rètol indicatiu d’urbanització “Els Cards”, a la carretera C-246a, al punt 
quilomètric 40+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de 
Ribes (Exp. núm. 2011/4312). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 08/07/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu de masia de turisme rural i instal·lació de rètol indicatiu de cellers a la 
carretera BV-2112. 
 

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 senyals indicatius d’establiments mercantils o industrials s’han de situar en el 
mateix edifici o en la seva immediata proximitat i el seu contingut ha de tenir com 
a única finalitat la identificació de l’establiment, sense incloure cap informació 
addicional. 

• En aquest sentit, no és autoritzable cap rètol de senyalització que no sigui 
d’orientació geogràfica en una cruïlla de carreteres o rotonda. 

 

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d’allotjament rural i d’instal·lació de rètol indicatiu d’urbanització “Els Cards” a 
la carretera BV-2113. 
 

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 senyals indicatius d’establiments mercantils o industrials s’han de situar en el 
mateix edifici o en la seva immediata proximitat i el seu contingut ha de tenir com 
a única finalitat la identificació de l’establiment, sense incloure cap informació 
addicional. 

• En aquest sentit, no és autoritzable cap rètol de senyalització que no sigui 
d’orientació geogràfica en una cruïlla de carreteres o rotonda. 

• El rètol d’indicació de la urbanització “Els Cards” es podrà situar únicament en la 
sortida inmediata de la rotonda del PK 41+000. 

 

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d’urbanització “Els Cards” a la carretera C-246a. 
 

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: 
 

• El rètol d’indicació de la urbanització “Els Cards” es podrà situar únicament en la 
sortida inmediata, a l’inici del tercer carril i abans de la corba. 
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Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d’hotel i d’instal·lació de rètol indicatiu de 3 urbanitzacions a la carretera BV-
2111. 
 
Atès el que disposen els articles 97 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. 
• La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta 

serà com a mínim de 1 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. 

• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. 

• No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

• Tots els indicadors es situaran al mateix suport 
• 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 el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre: 
 

“Article 97 
 

Rètols indicatius 
 

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. 
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97.2  En qualsevol cas, no es permeten els rètols indicatius 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.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic 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 Ribes, en relació amb l’expedient número 
2011/4312. 
 
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 per 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, relatiu a les obres d’instal·lació de rètol indicatiu 
d’hotel i d’instal·lació de rètol indicatiu de 3 urbanitzacions, a la carretera BV-2111, al 
punt quilomètric 6+450, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de 
Sant Pere de Ribes;  (Exp. 2011/4312), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el 
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Denegar, en conseqüència, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
l’autorització per a les obres d’instal·lació de rètol indicatiu de masia de turisme rural i 
d’intal·lació de rètol indicatiu de cellers, a la carretera BV-2112, al punt quilomètric 
4+440, marge esquerre, tram no urbà; d’instal·lació de rètol indicatiu d’allotjament rural 
i d’instal·lació de rètol ilndicatiu d’urbanització “Els Cards”, a la carretera BV-2113, del 
punt quilomètric 2+304 al 2+810, ambdós marges, tram no urbà i, d’instal·lació de rètol 
indicatiu d’urbanització “Els Cards”, a la carretera C-246a, al punt quilomètric 40+000, 
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marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes (Expedient núm. 
2011/4312). 
 

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.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Ribes (08810), Plaça de la Vila, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 

32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Comarquinal Bioresort SL, en resolució de l’expedie nt núm. 2011/4608.-  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 Comarquinal Bioresort, SL, de data 08/05/2011, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/05/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu d'allotjament rural, a la carretera BV-
2304, al punt quilomètric 1+850, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Mediona (Exp. núm. 2011/4608). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 13/09/2011, 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 rètol 
indicatiu d'allotjament rural. 
 

Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels rètols 

informatius s'han d'ajustar als criteris establerts per la Generalitat de Catalunya, 
d'acord amb el que estableix la normativa general aplicable en la matèria. 

• El rètol es situarà aprofitant els suports del rètol existent. 
• El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, 

sense incloure cap informació addicional. 
• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

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

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

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el 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 Comarquinal Bioresort, SL, en relació amb l’expedient número 
2011/4608. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Comarquinal Bioresort, SL, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu d'allotjament rural, a la carretera BV-
2304, al punt quilomètric 1+850, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Mediona (Expedient número 2011/4608), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el 
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius 
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Cinquè.-  Notificar la present resolució a Comarquinal Bioresort, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXX, XX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. A. R. A., en resolució de l’expedient núm. 2011 /5044.- 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. A. R. A., de data 23/05/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 23/05/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció d'habitatge unifamiliar, de construcció de mur i, de tall de carril 
per operacions de descàrrega i muntatge d'elements prefabricats, a la carretera BV-
1462, del punt quilomètric 9+600 al 9+620, marge esquerre, tram urbà, al terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 2011/5044). 
 
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 construcció 
d'habitatge unifamiliar. 
 
Atès el que disposen els articles 168 i 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. 
 

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tall de carril per 
operacions de descàrrega i muntatge d'elements prefabricats. 
 
Atès el que disposa l’article 110 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Haurà d’estar garantida la seguretat vial. 
• El tall es realitzarà en horari de mínim trànsit evitant les hores puntes o en cap de 

setmana. 
• El trànsit alternatiu estarà regulat per operaris en cada costat del tall o mitjançant 

regulació semafòrica. En tot cas, s’hauran de seguir les especificacions de la 
norma 8.3-IC. 

• Es restituirà totalment la circulació en horari nocturn. 
• Es limitarà la durada dels treballs a 3 dies. 
• Caldrà reparar tot deteriorament que s’ocasioni a la carretera i als seus elements 

amb motiu de les operacions. 
• Les condicions i característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser 

els mateixos que hi havia amb anterioritat a les operacions. 
• Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització que caldrà 

sol·licitar al Servei Català de Trànsit (Només per aquelles peticions que no siguin 
del Servei Català del Trànsit). 
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Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de mur. 
 
Atès el que disposen els articles 104e, 168 i 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: 
 
• 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 de la carretera i els 
seus talussos per tal d’evitar pressions freàtiques en el mur que puguin afectar a 
la seva estabilitat. 

• S’haurà de garantir l’estabilitat del talús resultant de l’excavació i l’estabilitat del 
mur previst.” 

 
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 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 Sr. A. R. A., en relació amb l’expedient número 2011/5044. 
 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. R. A., autorització d’obres de 
construcció d'habitatge unifamiliar, de construcció de mur, i, de tall de carril per 
operacions de descàrrega i muntatge d'elements prefabricats, a la carretera BV-1462, 
del punt quilomètric 9+600 al 9+620, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Sant Cugat del Vallès (Expedient número 2011/5044), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions 
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
Dictamen. 
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. A. R. A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX, carrer XX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. A. V. R., en resolució de l’expedient núm. 2011 /6033.- 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. A. V. R., de data 01/07/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 01/07/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres d’instal·lació de plataforma elevadora, a la carretera BV-4512, del punt 
quilomètric 0+385 al 0+400, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal 
d’Artés (Exp. núm. 2011/6033). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 25/07/2011, 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 
plataforma elevadora. 
 
Atès el que disposa els articles 110 i 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
• El desviament es senyalitzarà segons la Norma 8.3-IC de senyalització d’obres. 
• El desviament serà perfectament visible per la nit.” 
 
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. 
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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 pel Sr. A. V. R., en relació amb l’expedient número 2011/6033. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. V. R., autorització d’obres 
d’instal·lació de plataforma elevadora, a la carretera BV-4512, del punt quilomètric 
0+385 al 0+400, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal d’Artés (Exp. 
núm. 2011/6033), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. A. V. R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització i una denegació d’obres a 
favor de l’empresa Impacto y Accion, SA, en resoluc ió de l’expedient núm. 
2011/6473.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit d’Impacto y Acción, S.A., de data 27/07/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 28/07/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de rètols indicatius d'establiment mercantil, a la 
carretera BV-2136, al punt quilomètric 2+000, marge esquerre, tram no urbà;  al punt 
quilomètric 4+500, marge dret, tram urbà (travessera) i, al punt quilomètric 0+000, 
marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Mediona (Exp. núm. 
2011/6473). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 13/09/2011, 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 rètol 
indicatiu d'establiment mercantil (PK 2+000). 
 
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

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

fora de la cuneta. 
• Els rètols indicatius es situaran a l’interior de l'accés i els 2 rètols corresponents 

als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport. 
• El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment, 

sense incloure cap informació addicional. 
• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 

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

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

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

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

 
Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d'establiment mercantil (PK 0+000). 
 
Atès el que disposen els articles 97 i 168 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 es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 

amb la seguretat de la circulació viària. No pot haver-hi informació addicional que 
pugui comprometre la seguretat viària. 
En aquest sentit, no és autoritzable cap rètol de senyalització que no sigui 
d’orientació geogràfica en una cruïlla de carreteres. 

 
Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d'establiment mercantil (PK 4+500). 
Atès el que disposen els articles 97 i 168 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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• 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. 

• El rètol es situarà sobre la vorera  i el seu disseny s’ajustarà als criteris de 
senyalització urbana de la Generalitat de Catalunya. 

• La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta 
serà com a mínim de 0,5 m. 

• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. 

• No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

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

 
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre: 
 
“Article 97 
 
Rètols indicatius 
 
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. 
 
97.2  En qualsevol cas, no es permeten els rètols indicatius 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.” 
 
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 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

92/109 

instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per concessió d'autorització en trams 
no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el 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 Impacto y Acción, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/6473. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Impacto y Acción, S.A., autorització 
d’obres d’instal·lació de rètols indicatius d'establiment mercantil, a la carretera BV-
2136, al punt quilomètric 2+000, marge esquerre, tram no urbà i, al punt quilomètric 
4+500, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Mediona (Exp. núm. 
2011/6473), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Denegar, en conseqüència, a Impacto y Acción, S.A., l’autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera BV-2136, al punt 
quilomètric 0+000, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Mediona 
(Expedient núm. 2011/6473). 
 
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; 101,26 €, per 
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concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Sisè.-  Notificar la present resolució a Impacto y Acción, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Hilados Rusiñol, SA, en resolució de l’expedient nú m. 2011/6539.- 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 Hilados Rusiñol, S.A., de data 04/08/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 09/08/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment industrial i d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4608, al punt quilomètric 21+000, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (Exp. núm. 2011/6539). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/09/2011, 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 rètol 
indicatiu d'establiment industrial. 
 
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• El rètol es situarà en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. A tal 

efecte s’entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata 
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la 
mateixa finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació. 

• La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 
fora de la cuneta. 

• Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l'accés i els 2 
rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport. 

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

• 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. 

• Les senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre 
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm. 
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• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de: 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el 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 Hilados Rusiñol, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/6539. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Hilados Rusiñol, S.A., autorització 
d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment industrial i d’obres de condicionament 
d'accés existent, a la carretera BV-4608, al punt quilomètric 21+000, marge dret, tram 
no urbà, al terme municipal de Manlleu (Exp. núm. 2011/6539), que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Hilados Rusiñol, S.A., amb domicili a efectes 
de notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents. 

 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Freyssinet, SA, en resolució de l’expedient núm. 20 11/6872.- 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 Freyssinet, S.A., de data 06/09/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 07/09/2011, pel qual es sol·licita 
autorització de tall de carril per treballs de conservació de viaducte, a la carretera BV-
1462, del punt quilomètric 7+200 al 7+250, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 2011/6872). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/09/2011, 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 de tall de carril per 
treballs de conservació de viaducte. 
 
Atès el que disposa l’article 110 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Haurà d’estar garantida la seguretat vial. 
• El tall es realitzarà en horari de mínim trànsit evitant les hores puntes (a partir de 

les 9:15) o en cap de setmana. 
• El trànsit alternatiu estarà regulat per operaris en cada costat del tall o mitjançant 

regulació semafòrica. En tot cas, s’hauran de seguir les especificacions de la 
norma 8.3-IC. 

• Es restituirà totalment la circulació en horari nocturn. 
• Es limitarà la durada dels treballs a 5 dies. 
• Caldrà reparar tot deteriorament que s’ocasioni a la carretera i als seus elements 

amb motiu de les operacions. 
• Les condicions i característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser 

els mateixos que hi havia amb anterioritat a les operacions.” 
 
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 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 Freyssinet, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/6872. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

97/109 

Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Freyssinet, S.A., autorització de tall 
de carril per treballs de conservació de viaducte, a la carretera BV-1462, del punt 
quilomètric 7+200 al 7+250, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Cugat del Vallès (Expedient número 2011/6872), 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 Freyssinet, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Mura, en resolució de l’expedient n úm. 2011/6966.-  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 Mura, de data 16/08/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 09/09/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de desmuntatge de monument funerari, a la carretera BV-1221, al 
punt quilomètric 11+760, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Mura (Exp. 
núm. 2011/6966). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/09/2011, 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 desmuntatge de 
monument funerari. 
 
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. 
• En cas de ser necessari un tall de carril, el trànsit alternatiu estarà regulat per 

operaris en cada costat del tall. En tot cas, s’hauran de seguir les especificacions 
de la norma 8.3-IC. 

• Les condicions i característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser 
els mateixos que hi havia amb anterioritat a les operacions. 
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• Serà responsabilitat del peticionari i aniran al seu càrrec les reparacions dels 
possibles desperfectes ocasionats a la carretera i a les seves instal·lacions a 
conseqüència de les obres autoritzades.” 

 
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 Mura, en relació amb l’expedient número 2011/6966.  
 
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 Mura, autorització 
d’obres de desmuntatge de monument funerari, a la carretera BV-1221, al punt 
quilomètric 11+760, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Mura (expedient 
número 2011/6966) 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 Mura, amb domicili a efectes de 
notificacions a Mura (08278), carrer Puig-Gili, s/n, amb indicació dels recursos 
procedents. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

39.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Pr otocol General Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (àmbit de  suport a les infrastructures 
i equipaments), la formalització del conveni especí fic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunic ipal del Cardener, per a la 
compra de vehicles i maquinària del servei de recol lida de residus i neteja viària, 
d’import dos-cents mil (200.000) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, 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 la 
Mancomunitat Intermunicipal del Cardener s’han compromès a preacordar i 
desenvolupar conjuntament la necessitat de la compra de vehicles i  maquinària del 
servei de recollida de residus i neteja viària dels municipis de la Mancomunitat 
Intermunicipal del Cardener. 
 

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

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

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/78190, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 
 

“ CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Mancomunitat Intermunicipal del Cardener 
NIF: XXXXXXXXX 

Actuació: 
Compra de vehicles i maquinària del servei de recollida de residus i 
neteja viària dels municipis de la Mancomunitat Intermunicipal del 
Cardener 
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2008 <import> € 
2009 <import> € 
2010 <import> € 
2011 200.000 € 
2012 <import> € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total <import> € 
Codi XBMQ: 11/X/78190 
Tipus de suport: Econòmic 
Centre Gestor Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
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; assistida per la secretaria delegada de Territori i 
Sostenibilitat, en l’àmbit de Medi Ambient, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats 
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 08/09/11, publicat al BOPB 
de data 23 de setembre de 2011.  
 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DEL CARDENER, representat pel President, Il.lm. Sr. 
Ezequiel Martínez Mulero, assistida per la secretària de l’ens, Sra. Roser Pons Llobet. 

 
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, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i la 

Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat de compra de vehicles i maquinària del servei de recollida de residus i neteja 
viària dels municipis de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener. 

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

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

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

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

PACTES 
 

1.  Objecte del conveni 
1. La Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i la Diputació de Barcelona subscriuen el 

present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011. 
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2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a l’actuació següent: 

 

Actuació a realitzar 
Compra de vehicles i maquinària del servei de 
recollida de residus i neteja viària dels municipis  de 
la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener  

Àmbit de suport del Pla de 
concertació Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 
 

3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 
adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

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

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

 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Econòmic 
Periodificació 2011 200.000€ 
Aportació de la 
Diputació (total): 

200.000€ 

        
� Per part de l’ens local adherit 

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

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

 
4.  Justificació de les despeses  
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:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

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

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  
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- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals 
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen 
l’actuació. 

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

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

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

 
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.  
 
5.  Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
6.  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. 

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

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

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

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

 
8.  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  

 
9.  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. 

 
10.  Incompliment 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
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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. 

 
11.  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. 

 
12.  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. 
 

13.  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. 

 
14.  Relacions amb terceres administracions públiqu es 
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. 

 
15.  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.”  
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Segon.- Aprovar una despesa de 200.000 €, amb càrrec a l’aplicació  
B1100,172B0,76360, del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
40.- Dictamen que proposa deixar sense efecte les “ Bases de participació en el 
programa d’arranjaments d’habitatges per a gent gra n de la província de 
Barcelona” per tal de regular i fixar els criteris i el procediment de participació 
dels Ajuntaments de la província de Barcelona en l’ esmentat programa, 
aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió  de data 24 de febrer de 
2011 (BOPB 11.03.2011) i modificades per acord de l a Junta de Govern en sessió 
de 31 de març de 2011 (BOPB 11.04.2011).-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2011 (BOPB 11.03.2011) es 
van aprovar les “Bases de participació en el programa d’arranjaments d’habitatges per 
a la gent gran de la província de Barcelona, de l’Àrea de Benestar Social de la 
Diputació de Barcelona”. 
 
Aquestes Bases van ser modificades, per acord de la Junta de Govern de data 31 de 
març de 2011 (BOPB 11.04.2011), en el sentit d’ampliar el termini de presentació de 
sol·licituds de participació i en el de modificar el compromís d’execució d’arranjaments. 
 
Atès que les Bases esmentades estableixen que el programa d’arranjaments 
d’habitatges per a la gent gran serà prestat per dues empreses i que la seva 
contractació la durà a terme la Diputació de Barcelona mitjançant procediment obert. 
 
Atès que no ha estat possible tramitar la contractació esmentada degut al canvi de 
mandat en la Diputació de Barcelona que es va constituir el 15 de juliol de 2011 i que 
ha determinat una nova estructura organitzativa. 
Atès que en conseqüència, durant el 2011 no es realitzaran actuacions i activitats 
derivades d’aquest programa. 
 
Atès que les Bases estableixen també que als Ajuntaments de la província els 
correspon participar amb un 33% en el finançament del programa i que aquells que hi 
participen han hagut d’acreditar una reserva de crèdit per la quantia màxima que hi 
destinaran. 
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Per tot l’exposat, s’han de deixar sense efecte les “Bases de participació en el 
programa d’arranjaments d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona”, 
aprovades per acords de la Junta de Govern de 24 de febrer i 31 de març de 2011. 

 
Vista 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 de setembre de 2011 (BOPB de 23.09.2011). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta      
Vice-presidenta quarta i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Deixar sense efecte les “Bases de participació en el programa d’arranjaments 
d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona” per tal de regular i fixar els 
criteris i el procediment de participació dels Ajuntaments de la província de Barcelona 
en l’esmentat programa, aprovades per acord de la Junta de Govern en sessió de data 
24 de febrer de 2011 (BOPB 11.03.2011) i modificades per acord de la Junta de 
Govern en sessió de 31 de març de 2011 (BOPB 11.04.2011)  
 
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al 
seu general coneixement. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar l’ampliació del R ègim de concertació del 
programa complementari d’urgència social per a l’an y 2011, en el marc de l’àmbit 
de suport als serveis i activitats del Pla de Conce rtació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat per acord de la Junta de Govern en 
sessió de data 28 d’abril de 2011 (BOPB de 5 de mai g de 2011), en el sentit 
d’incrementar l’assignació de recursos en una quant itat total màxima de    
quatre-cents mil (400.000) € i en el d’incorporar l a modalitat de prestació “Ajuts 
per a transport escolar”.-  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: 
 
Per acord de la Junta de Govern, de data 28 d’abril de 2011 (BOPB de 5 de maig de 
2011), es va aprovar la reedició del Programa complementari d’urgència social 2011, 
en el marc de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Amb aquest Programa es pretén reforçar econòmicament els serveis socials bàsics 
per a que puguin donar una millor resposta a les actuals situacions que deriven de la 
crisi econòmica i que impedeixen fer front a la manutenció, a les despeses essencials 
per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de 
convivència. 
 
El Decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de transport 
per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en l’educació obligatòria, estableix les 
condicions de prestació del servei de transport escolar obligatori i contempla, a la seva 
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disposició addicional primera, la possibilitat de prestació del servei a alumnes residents 
al mateix municipi del centre escolar en funció de les característiques del mateix. 
 

Des de l’entrada en vigor del Decret els municipis i Consells Comarcals han 
desenvolupat la possibilitat d’aquesta disposició addicional i s’han establert serveis de 
transport no obligatori i ajuts individuals al mateix. 
 

El servei de transport escolar no obligatori estableix, per regla general, un copagament 
per part dels usuaris que estableixen els Consells Comarcals i/o els municipis. 
 

L’actual situació econòmica i pressupostària ha comportat, per a aquest curs 2011-12, 
un increment del cost del copagament per als usuaris. Alguns municipis, en la mesura 
de les seves possibilitats econòmiques, han intentat assumir part d’aquesta pujada 
però en la majoria de casos ha estat repercutida als usuaris. 
 

Aquesta situació pot tenir un efecte molt greu en aquelles famílies en situació de 
necessitat econòmica i/o vulnerabilitat que resideixen lluny del centre escolar i que 
poden tenir dificultats per accedir al servei de transport a causa del seu cost. 
 

Les diverses edicions del Règim de concertació del Programa complementari 
d’urgència social de la Diputació de Barcelona durant els anys 2009, 2010 i 2011, ha 
posat a disposició dels municipis una partida econòmica important per a fer front a les 
prestacions socials de caràcter econòmic amb motiu de l’actual situació econòmica. 
 

És per aquest motiu que es considera necessari procedir a ampliar el Programa 
complementari d’urgència social incrementant d’una banda l’assignació de recursos al 
programa i, de l’altra, incorporant per a aquells ens locals que ho necessitin el 
transport escolar com a modalitat de prestació dins els ajuts d’urgència social. 
 

Per a dur a terme el primer dels objectius, es procedirà a ampliar per un total de 
400.000 € la consignació de crèdit de les partides 61101/231A0/46252 i 
61101/231A0/46353 del Servei d’Acció Social destinades al Programa d’urgència 
social 2011. 
 

Prenent com a referència aquesta modalitat de prestació, i per tal de garantir un criteri 
equitatiu i universal per a tots els ens locals de la província, s’estableix una ràtio de 
participació de l’ampliació de l’ajut en funció del nombre d’infants i adolescents en edat 
escolar de cada municipi (segon cicle d’educació infantil i educació obligatòria, per tant 
de 3 a 15 anys a gener de 2010) fixant una quantia mínima garantida. 
 

Vist l’apartat 10.2 b) 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 núm.7931/2011 de data 8 de setembre de 2011 (BOPB de 
23.09.2011).   
 

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 l’ampliació del Règim de concertació del programa complementari 
d’urgència social per a l’any 2011, en el marc de l’àmbit de suport als serveis i 
activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, 
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aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió de data 28 d’abril de 2011 (BOPB 
de 5 de maig de 2011), en una quantitat total màxima de quatre-cents mil (400.000) €, 
dels quals tres-cents noranta-quatre mil set-cents vuit euros amb seixanta-nou cèntims 
(394.708,69) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 61101/231A0/46252 i cinc 
mil dos-cents noranta-un euros amb trenta-un cèntims (5.291,31) € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària G/61101/231A0/46353 
 
Segon.- Aprovar el règim de concertació d’aquesta ampliació que es regirà per les 
següents disposicions: 
 
1. Criteris per l’adjudicació i pagament de la pres tació per part dels ens locals 
 
L’adjudicació de les prestacions econòmiques objecte de la present ampliació es 
realitzarà de forma anàloga de les resta de prestacions socials de caràcter econòmic 
del municipi i per la normativa municipal aprovada a tal efecte. 
 
La quantia de les prestacions econòmiques atorgades serà determinada per cada ens 
local en funció de la sol·licitud, el cost del transport i la valoració econòmica i social del 
sol·licitant. 
 
Cada ens local beneficiari podrà establir la forma de pagament de l’ajut. No obstant 
això, es prioritzarà el pagament a proveïdors de servei. 
 
2. Beneficiaris de l’ampliació dels ajuts 

 
En seran beneficiaris els ajuntaments de la província de Barcelona fins a 300.000 
habitants, els seus ens dependents, consorcis i mancomunitats que estiguin adherits al 
Protocol general del Pla de concertació XBMQ 2008-2011. 
 
En tractar-se d’una ampliació del Règim de concertació del programa complementari 
d’urgència social per a l’any 2011, aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió 
de data 28 d’abril de 2011 (BOPB de 5 de maig de 2011), aquells ens locals que hagin 
acceptat el programa complementari d’urgència social per a l’any 2011, no els hi serà 
necessària una nova acceptació per tenir dret a l’ampliació dels ajuts. 
 
La concessió d’aquesta ampliació per aquells ens locals que no hagin acceptat els 
ajuts establerts al Règim de concertació del programa complementari d’urgència social 
2011 segons les disposicions contingudes a l’article 8, o que hi hagin renunciat 
expressament, quedarà condicionada a que manifestin expressament l’acceptació 
d’aquests ajuts abans del 30 de novembre de 2011 a través del model normalitzat YC-
0102. 
 

3. Determinació de l’ampliació 
 

La quantia a incrementar per a cada ajut es determinarà de forma proporcional al 
nombre d’habitants entre 3 i 15 anys de cada municipi. El càlcul es realitzarà en funció 
d’una ràtio de 0,63 € per cada habitant d’entre 3 i 15 anys. 
 

No obstant això, per raons d’eficiència administrativa, es garanteix una quantia mínima 
d’increment de 500 € per ens local beneficiari independentment de la ràtio poblacional. 
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4. Pagament de l’ampliació 
 

Es realitzarà un únic pagament anticipat del 100% de l’import de l’ampliació. 
 

5. Justificació 
 

La justificació es realitzarà conjuntament i segons el que disposa l’article 12 
(“Justificació”) per als imports dels ajuts concedits dins del Regim de Concertació del 
Programa Complementari d’Urgència Social per a l’any 2011. 
 

6. Règim jurídic 
 

En tot allò no previst en aquestes disposicions regirà l’articulat del règim de 
concertació del programa complementari d’urgència social, per a l’any 2011, en el 
marc de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, aprovat per acord de la Junta de Govern 
en sessió de data 28 d’abril de 2011 (BOPB de 5 de maig de 2011), al qual la present 
ampliació s’incorpora com un tot. 
 

Tercer.-  Aprovar la proposta de distribució de l’ampliació dels ajuts d’acord amb les 
ratios establertes (ANNEX 1). 
 

Quart.- Condicionar aquesta ampliació a l’aprovació de la modificació de crèdit 
proposada a fi d’incrementar les aplicacions pressupostàries esmentades. 
 

Cinquè.- Modificar l’Article 2 (“Modalitats de prestacions”) del règim de concertació del 
Programa en el sentit d’incorporar la modalitat de prestació “Ajuts per a transport 
escolar”, de manera que, 
 

On posa: 
... 

c) Atenció a infants: 
a. Ajuts a l’escolarització a l’Educació infantil 0-3 anys 
b. Ajuts per a material escolar i llibres. 
c. Ajuts per a menjador escolar complementaris. 
d. Ajuts per a activitats extraescolars, de lleure i esportives. 

... 
Haurà de posar: 

... 
c) Atenció a infants: 

a. Ajuts a l’escolarització a l’Educació infantil 0-3 anys 
b. Ajuts per a material escolar i llibres. 
c. Ajuts per a menjador escolar complementaris. 
d. Ajuts per a activitats extraescolars, de lleure i esportives. 
e. Ajuts per a transport escolar. 

... 
 
Sisè.- Aprovar la modificació del model normalitzat de despeses codi YC-0103 
(ANNEX 2), en el sentit d’incorporar a la modalitat de prestació d’Atenció a infants la 
tipologia de despesa elegible “Ajuts per a transport escolar”. 
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Setè.- Comunicar individualitzadament el contingut d’aquest Dictamen, juntament amb 
la proposta de l’ampliació de l’ajut que li correspon a cadascun dels ens locals 
beneficiaris de la província de Barcelona. 
 
Vuitè.- Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
 
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un 
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en 
aquests punts. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President Accidental aixeca la sessió, de 
la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President Accidental, 
 


