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Sra. Mònica Querol Querol
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Sr. Josep Oliva Santiveri
Sr. Gerard Ardanuy Mata
Sr. Josep Salom Ges
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
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
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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm. Sr. Jordi Subirana Ortells
Il.lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
Il.lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
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 27 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.
Ratificació de:
3.- Decret de la Presidència de data 20 d’octubre de 2011, que resol el nomenament
de representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a l’Ocupació i la
promoció econòmica del Vallès Occidental, per assistir a la sessió del dia 21 d’octubre.
Es dóna compte dels decrets següents:
4.- Decret de 13 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 367/2011-C, interposat pel senyor V. A. L. contra la resolució de 23
de maig de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys personals i materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir
lloc a l’Av. Constitució núm. 20 de Castelldefels, a causa d’un xoc amb la branca d’un
arbre.
5.- Decret de 13 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 429/2011-D, interposat per la senyora I. B. contra el decret de 15 de
juny de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
sortida del pàrking de l’Edifici Llevant de Llars Mundet, com a conseqüència de les
obres que s’estaven executant.
6.- Decret de 20 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 414/2011-E, interposat per X. Ch. M. contra el decret de 5 de maig
de 2011 que rescindia el seu nomenament interí resolt en el procés selectiu núm.
54L/08.
Es dóna compte del dictamen següent:
7.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el recurs d’apel·lació
328/2009 interposat pel senyor M. M. B. i altre en relació amb la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de l’accident
que va tenir lloc a la carretera BV-2041, a causa de l’existència de pedres a la via.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
8.- SANTPEDOR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-vuit mil
cent noranta-tres euros amb quaranta-dos cèntims (58.193,42) € a l’Ajuntament de
Santpedor a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.
9.- SANT VICENÇ DELS HORTS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
cent divuit mil dos-cents trenta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (118.234,24) € a
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
10.- SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
dos-cents quaranta mil cinc-cents trenta-dos euros amb setanta-vuit cèntims
(240.532,78) € a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a l’objecte de subsidiar el
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost
2011.
11.- MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
vuitanta-vuit mil cent vint-i-un euros amb quaranta-sis cèntims (88.121,46) € a
l’Ajuntament de Montornès del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
Caixa de Crèdit
12.- LES MASIES DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent trenta-nou mil tres-cents noranta-tres euros amb vint-i-set
cèntims (139.393,27) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats.
13.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Urbanització carrers nucli antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
14.- SANTPEDOR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Residència persones
grans” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
15.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Millora
pavimentació carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit
per a “Laterals rambla Catalunya”.
16.- OLESA DE MONTSERRAT - Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de
Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Laterals
rambla Catalunya” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinarlos a finançar l’actuació “Millora pavimentació carrers”
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
17.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Pineda de Mar.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Biblioteques
18.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització del conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca”, a signar amb l’Ajuntament
de Santa Susanna, per import de dos-cents quaranta mil (240.000)€.
Gerència de Serveis d’Educació
19.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies, reduccions i
reconeixement de drets derivats dels ajuts consistents fons de prestació destinats a
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants
2010” dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
20.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies, reduccions i
reconeixement de drets derivats dels ajuts atorgats pel programa complementari
“suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals 2010” en el
marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ
2008-2011.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
21.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per a les Explotacions Forestals,
Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, Millora dels habitatges i
restauració del patrimoni arquitectònic i a les Entitats Culturals, per a les activitats a
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona
durant l’any 2012, per import de dos-cents vint-i-un mil quatre-cents quaranta
(221.440) €.
22.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments
pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, durant
l’any 2012, per import de trenta-sis mil (36.000) €.
23.- Dictamen que proposa donar de baixa la subvenció atorgada a l’IES Montserrat
Roig en la convocatòria de l’any 2010 als centres d’educació infantil i d’ensenyament
primari i secundari que utilitzin els equipaments pedagògics existents als parcs
naturals, per un import de mil cent cinquanta-dos (1.152) €.
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24.- Dictamen que proposa donar de baixa, a petició de l’interessat, la subvenció
atorgada al Sr. Joaquim Draper Torras en la convocatòria de l’any 2010 per treballs
forestals a la finca de Can Draper, per un import de vuit-cents vint-i-un euros amb
noranta-dos cèntims (821,92) €.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Convenis de col·laboració
25.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni específic de
col·laboració amb l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, als efectes de l’actuació “Vorera
de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2”.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
26.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 “ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESCOLA
MUNICIPAL DEL TREBALL” (11/X/78254) de l’Ajuntament de Granollers.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 27 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 representants 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:
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
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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, modificar aquesta representació en la Comissió
Cartogràfica de Catalunya, en el sentit que es veurà a la part dispositiva.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Designar a les persones que es detallen representants de la Diputació de
Barcelona en cadascun dels organismes públics que es relacionen a continuació:
A) Consorcis
1. Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya (XXXXXXXXX)
Primer.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya com a vocals en el Consell
General d’acord amb l’art.9 dels Estatuts del Consorci.
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Les persones designades són:
- Sr. Xavier Boltaina Bosch
- Sr. Jordi Roca Ventura
Segon.- Designar per a ocupar la Vice-presidència del Consorci, que d’acord
amb l’art. 9.1.b), correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr.
Joan Carles Garcia Cañizares, que com a tal s’integrarà en els òrgans de govern
del Consorci
2. Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat (XXXXXXXXX)
Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Parc Agrari del Baix Llobregat com a vocals en la Comissió Executiva, d’acord
amb l’art. 15 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la
condició legal d’electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades són:
- Sr. Joan Puigdollers Fargas
- Sr. Ramon Minoves Pujols
3. Consorci de les Biblioteques de Barcelona (XXXXXXXXX)
Primer.- Designar set representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
de les Biblioteques de Barcelona com a vocals en el Consell General, d’acord
amb l’art. 11 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sra. Rosa Serra Rotés
- Sr. Jordi Permanyer Bastardas
- Sra. Mònica Querol Querol
- Sr. Emiliano Jiménez León
- Sra. Immaculada Moraleda Pérez
- Sr. Josep Altayo Morral
- Sr. Oriol Ríos González
Segon.- Delegar la Vice-presidència del Consorci de les Biblioteques de
Barcelona en l’Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts
del Consorci, el qual s’integrarà en els òrgans de govern del Consorci.
Tercer.- Proposar per a integrar-se en la Comissió Executiva, d'entre les
designades per a formar del Consell General, a les següents persones:
- Sra. Mònica Querol Querol
- Sr. Jordi Permanyer Bastardas
- Sr. Emiliano Jiménez León
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4. Consorci del Gran Teatre del Liceu (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Gran Teatre del Liceu com a vocals en la Junta de Govern,
d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
- Sra. Mònica Querol Querol
Segon.- Proposar, d’entre les persones designades, la Sra. Mònica Querol
Querol com a vocal representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Executiva del Consorci del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb l’art. 11 dels
Estatuts del Consorci.
Tercer.- D’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, el President de la
Diputació de Barcelona serà, amb caràcter de membre nat, Vice-president de la
Junta de Govern del Consorci, el qual, de forma rotatòria, assumirà també, quan
correspongui, la Presidència de la Comissió Executiva (art. 11).
B) Fundacions
1. Fundació Centre de Documentació Política, (XXXXXXXXX)
Designar dos representants de la Diputació de Barcelona en la Fundació Centre
de Documentació Política com a Patrons en el Patronat de la Fundació, d’acord
amb l’art. 15 dels Estatuts de la Fundació.
Les persones designades són:
- Sr. Jordi Roca Ventura
- Sr. Xavier Boltaina Bosch
2. Fundació Privada President Samaranch (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- D’acord amb l’art. 11.c) dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador
Esteve Figueras, com a nou President de la Diputació de Barcelona, li correspon,
per raó del seu càrrec i com a membre nat, formar part com a patró fundador del
Patronat.
Segon.- Es designa suplent per substitució del titular, Excm. Sr. Salvador Esteve
Figueras, el Diputat Adjunt a Esports, Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
3. Fundació C. Privada
(NIF XXXXXXXXX)

Reial

Monestir

de

Sta.

Maria

de

Poblet

Primer.- El President de la Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve
Figueras, serà el representant de la Corporació al Patronat de la Fundació Poblet.
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Segon.- El Sr. Francesc X. Forcadell Esteller, substituirà al President, per
absència d’aquest, en les reunions que celebri el Patronat.
4. Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada (XXXXXXXXX)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació del
Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada, la Sra. Mònica Querol Querol, com a
vocal al Patronat, d’acord amb l’art. 11.3 dels Estatuts de la Fundació.
Segon.- Proposar al Patronat de la Fundació, d’acord amb l’art. 22 dels Estatuts
d’aquesta, que la persona representant de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Executiva de la Fundació sigui el Sr. Salvador Esteve Figueras
Tercer.- D’acord amb l’art. 11.1 dels Estatuts de la Fundació, el President de la
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, és amb caràcter
nat, Vice-president del Patronat de la Fundació.
Quart.- D’acord amb l’art. 32 dels Estatuts del Consorci, El Sr. Salvador Esteve
Figueras i la Sra. Mònica Querol Querol, s’integraran en l’Assemblea General.
C) Associacions Privades
La Passió d’Olesa de Montserrat (NIF XXXXXXXXX)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació “La
Passió d’Olesa de Montserrat” a l’Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat Diputat
President de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, que inclou l’àmbit de
Cultura, com a conseller nat en el Consell Directiu, d’acord amb l’article 37 dels
Estatuts de l’Associació.
Segon.- Designar suplent per absència del titular, Sr. Ferran Civil Arnabat, la Sra.
Rosa Serra Rotés.
D) Associacions d’Ens Locals
Associació Pla Estratègic per al Litoral de la Regió Metropolitana de
Barcelona (XXXXXXXXX)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona al Consell General
de l’Associació Pla Estratègic per al Litoral de la Regió Metropolitana de
Barcelona, el Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, d’acord amb l’article 9 dels Estatuts de
l’Associació.
Segon.- Proposar al Consell General de l’Associació Pla Estratègic per al Litoral
de la Regió Metropolitana de Barcelona, com a representant de la Diputació de
Barcelona a la Comissió Delegada de l’Associació, el Sr. Joaquim Ferrer
Tamayo.
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E) Societats Mercantils
Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, SA (NIF XXXXXXXXX)
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General
d’accionistes de la Societat TÚNEL DEL CADÍ, CONCESIONARIA DEL ESTADO,
SA al Sr. Josep Llobet Navarro.
F) Altres Òrgans
1. Consell de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona el Sr. Xavier
Garcia Albiol, com a vocal en el Consell de Salut de la Regió Sanitària de
Barcelona, d’acord amb la Disposició Transitòria 9a., en relació amb l’art. 30, de
la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, així com amb la Disposició
Transitòria 2a. de l’Ordre de 28 d’agost de 1991, del Departament de Sanitat i
Seguretat social, per la qual s’estableixen els sistemes per a la designació dels
representants dels ens locals en els òrgans col·legiats de direcció i participació del
Servei Català de la Salut.
Segon.- Designar representant suplent, per substituir per absència del Sr. Xavier
Garcia Albiol, el Sr. Albert Martín Ballesta.
2. Consell de Salut de la Regió Sanitària Central
Primer.- Designar representant titular de la Diputació de Barcelona al Sr. Josep
Salom Ges, com a vocal en el Consell de Salut de la Regió Sanitària Central,
d’acord amb la Disposició Transitòria 9a., en relació amb l’art. 30, de la Llei
15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, així com amb la Disposició
Transitòria 2a. de l’Ordre de 28 d’agost de 1991, del Departament de Sanitat i
Seguretat social, per la qual s’estableixen els sistemes per a la designació dels
representants dels ens locals en els òrgans col·legiats de direcció i participació del
Servei Català de la Salut.
Segon.- Designar representant suplent, per substituir per absència del Sr. Josep
Salom Ges, la Sra. Mònica Badia Cortada.
3. Consell Català de la Salut (Servei Català de la Salut)
Designar representants suplents de les persones designades per acord de la
Junta de Govern del dia 13.10.2011, per representar la Diputació de Barcelona
com a vocals en el Consell Català de la Salut del Servei Català de la Salut,
d’acord amb la Disposició Transitòria 9a., en relació amb l’art. 18, de la Llei
15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya.
Les persones designades suplents són:
- Sra. Mònica Badia Cortada, suplent de la Sra. Mercè Conesa Pagès
- Sr. Albert Martín Ballesta, suplent del Sr. Xavier Garcia Albiol
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4. Comitè Organitzador del 15è. Campionat del Món de Natació, Barcelona
2013
Primer.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el
Comitè Organitzador, d’acord amb l’acord de constitució del Comitè de
17.2.2011.
Les persones designades són:
- Sr. Josep Salom Ges
- Sr. Jordi Subirana Ortells
Segon.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè
Executiu, el Sr. Jordi Cavero Buscató
5. Comissió Assessora del Pla director d’Instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya
Primer.- Designar 2 representants de la Diputació de Barcelona a la Comissió
Assessora del Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de
Catalunya, com a vocals en el Ple, d’acord amb l’article 5 de l’Ordre
PRE/79/2005, de 23 de febrer, de creació de la Comissió Assessora.
Les persones designades són:
- Sr. Josep Salom Ges
- Sr. Antoni J. Tobeña Pallarès
Segon.- Proposar a la Presidència de la Comissió que el Sr. Jordi Cavero
Buscatò, Gerent dels Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, s’integri
en el Grup Expert, regulat a l’art. 8 de l’ordre esmentada a l’apartat anterior.
6. Consell Català de l’Esport
Designar representant de la Diputació de Barcelona al Consell Català de
l’Esport, al Sr. Josep Salom Ges, com a vocal de la Comissió Directiva,
d’acord amb l’article del Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors
i el funcionament del Consell Català de l’Esport.
7. Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona
Proposar a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya que, d’acord amb els articles 1.2 i 4 del Decret 276/2005, de 27 de
desembre, de les Comissions territorials del patrimoni cultural, en la redacció
donada pel Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural i
de creació de la Comissió territorial del patrimoni cultural de la ciutat de
Barcelona, nomeni el Sr. Emiliano Jiménez León vocal titular en representació
de la Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
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Barcelona, i en substitució, per absència, de la persona titular esmentada el Sr.
Pere Izquierdo Tugas, com a suplent
8. Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central
Proposar a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya que, d’acord amb els articles 1.2 i 4 del Decret 276/2005, de 27 de
desembre, de les Comissions territorials del patrimoni cultural, en la redacció
donada pel Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural i
de creació de la Comissió territorial del patrimoni cultural de la ciutat de
Barcelona, nomeni la Sra. Rosa Serra Rotés vocal titular en representació de la
Diputació de Barcelona en la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la
Catalunya Central, i en substitució, per absència, de la persona titular
esmentada el Sr. Carles Vicente Guitart, com a suplent.
9. Consell d’Accessibilitat
Primer.- D’acord amb l’art. 7.1 del Reglament del Consell d’Accessibilitat, formen
part de l’òrgan Plenari del Consell, amb caràcter nat i per als càrrecs que
s’indiquen, adaptat a la nova estructura de la Corporació, les persones següents:
- Presidència del Plenari:
Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, President de la Diputació de Barcelona
- Vice-presidència 1a. del Plenari:
Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat.
- Vice-presidència 2a. del Plenari:
Il·lma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a
les Persones.
Segon.- La composició del Consell es completarà amb el nomenament dels
restants representants que, d’acord amb l’art. 7.1.c i 7.2 correspon fer-ho al
President de la Diputació de Barcelona per Decret.
10. Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià
Primer.- A petició de la Família Tarradellas Maciá, el President de la Diputació
de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, serà membre del
Patronat de l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià.
Segon.- El Sr. Francesc X. Forcadell Esteller, substituirà al President, per
absència d’aquest, en les reunions que celebri el Patronat.
SEGON.- ACORDAR la designació de representant en el Consorci que es detalla,
substituint a la persona designada anteriorment:
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1. Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (Generalitat de
Catalunya)
1.1.- ACORDAR el nomenament de la Sra. Josepa Lleida Solà, com a vocal de
ple dret, en la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya, en
substitució del Sr. Carlos Zañartu Bezanilla.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior,
ACORDAR:
Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió de
Coordinació Cartogràfica de Catalunya, a la Sra. Josepa Lleida Solà, Cap de
Oficina Tècnica. Cartografia i SIG Local, 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.
TERCER.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
QUART.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència de data 20 d’octubre de 2011, que resol el
nomenament de representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a
l’Ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental, per assistir a la sessió
del dia 21 d’octubre.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona és membre del Consorci per a l'Ocupació i la
Promoció Econòmica del Vallès Occidental i, de conformitat amb la previsió
estatutària, en forma part dels seus òrgans de govern.
Atès que aquest Consorci ha convocat una sessió del Plenari pel proper dia 21
d’octubre de 2011.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir al nomenament del nou representant de la
Diputació en l’esmentat Consorci, perquè pugui representar la Corporació en la sessió
convocada.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les
bases del règim local i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a
l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, per assistir a la sessió
del dia 21.10.2011, l’Il·lm. Sra. Mireia Solsona Garriga, com a vocal en el Plenari.
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Segon.- Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci i a la interessada, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4.- Decret de 13 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 367/2011-C, interposat pel senyor V. A. L. contra la resolució
de 23 de maig de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a l’Av. Constitució núm. 20 de Castelldefels, a causa d’un
xoc amb la branca d’un arbre.- 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. 6 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 367/2011-C, procediment
abreujat, interposat pel senyor V. A. L., contra la resolució de data 23 de maig de
2011, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys personals i materials soferts en l’accident de trànsit ocorregut el dia 12 d’octubre
de 2010 a l’Avinguda Constitució núm. 20 de Castelldefels a causa, segons afirma,
d’un xoc amb la branca d’un arbre.
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, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la
Corporació en el recurs esmentat.
En data 6 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat 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 el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
367/2011-C, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona
pel senyor V. A. L., contra la resolució de data 23 de maig de 2011, que va desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials
soferts en l’accident de trànsit ocorregut el dia 12 d’octubre de 2010 a l’Avinguda
Constitució núm. 20 de Castelldefels a causa, segons afirma, d’un xoc amb la branca
d’un arbre.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 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. 367/2011-C, 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.
5.- Decret de 13 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 429/2011-D, interposat per la senyora I. B. contra el decret de
15 de juny de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials i personals derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la sortida del pàrking de l’Edifici Llevant de Llars Mundet, com a
conseqüència de les obres que s’estaven executant.- 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. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2011-D. procediment
abreujat, interposat pel per la senyora I. B., contra el Decret de data 15 de juny de
2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per les
lesions físiques i els danys materials derivats d’un accident de circulació ocorregut el
dia 25 d’agost de 2010 a la sortida del pàrking de l’Edifici Llevant de Llars Mundet com
a conseqüència de les obres que s’estaven executant.
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, pel qual es mostra favorable que la Diputació de Barcelona es personi en
aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar lletrat i procurador
perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la Corporació
en el recurs esmentat.
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En data 30 de setembre de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat 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 el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent:
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
429/2011-D, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona
per la senyora I. B. contra el Decret de data 15 de juny de 2011 que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per les lesions físiques i els
danys materials derivats d’un accident de circulació ocorregut el dia 25 d’agost de
2010 a la sortida del pàrking de l’Edifici Llevant de Llars Mundet com a conseqüència
de les obres que s’estaven executant.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 429/2011-D, a la Companyia Asseguradora
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i
Cardona i el procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
de la Companyia Asseguradora Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la
Diputació de Barcelona té subscrita amb dita companyia.
6.- Decret de 20 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós
administratiu núm. 414/2011-E, interposat per X. Ch. M. contra el decret de 5 de
maig de 2011 que rescindia el seu nomenament interí resolt en el procés selectiu
núm. 54L/08.- 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. 8 de Barcelona, mitjançant ofici de data 23 de
setembre de 2011, ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 414/2011-E instat pel senyor X. Ch. M. contra el decret
de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 5 de maig
de 2011 que rescindia el seu nomenament interí resolt en el procés selectiu núm.
54L/08.
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, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 414/2011-E instat pel senyor X. Ch. M.
contra el decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de
data 5 de maig de 2011 que rescindia el seu nomenament interí resolt en el procés
selectiu núm. 54L/08.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García,
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la
representació i direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
7.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el
recurs d’apel·lació 328/2009 interposat pel senyor M. M. B. i altre en relació amb
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i
materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2041, a causa
de l’existència de pedres a la via.- 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:
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El 27 de juliol de 2009 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona va
dictar sentència desestimatòria en el recurs núm. 281/2008. Dit recurs va ser
interposat pels senyors M. M. B. i J. M. M. M. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc
a la carretera BV-2041, com a conseqüència de l’existència de pedres a la calçada.
Contra la referida sentència els senyors M. han interposat recurs d’apel·lació amb
núm. 328/2009, el qual ha estat desestimat mitjançant sentència de 16 de setembre de
2011 dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
D’acord amb els fonaments de dret que consten a la sentència dictada en el recurs
d’apel·lació núm. 328/2009, es determina expressament que no és possible entendre
com acreditades les circumstàncies en què es va produir l’accident i, per tant, no es
donen els supòsits legalment exigits per determinar la responsabilitat patrimonial de
l’administració pública, amb la qual cosa es confirma la sentència apel·lada.
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 per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la qual es
desestima el recurs d’apel·lació núm. 328/2009 interposat pels senyors M. M. B. i
J. M. M. M. contra la sentència desestimatòria del recurs núm. 281/2008 relatiu a la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2041, com a
conseqüència de l’existència de pedres a la calçada.
Segon.- Notificar aquests acords a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
8.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-vuit mil cent
noranta-tres euros amb quaranta-dos cèntims (58.193,42) € a l’Ajuntament de
Santpedor a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
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L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
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), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament de Santpedor presentà en data 10 d'octubre de 2011 una sol·licitud d'un
préstec de 362.000 € 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 Santpedor.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 362.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del
qual es subvenciona 315.000 € amb una subvenció d’import de 58.193,42 €.
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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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cinquanta-vuit mil cent noranta-tres euros amb
quaranta-dos cèntims (58.193,42) € a l'Ajuntament de Santpedor d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 10
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 Santpedor, 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.
9.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent divuit mil dos-cents
trenta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (118.234,24) € a l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
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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), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts presentà en data 19 d'octubre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 640.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 640.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del
qual es subvenciona 640.000 € amb una subvenció d’import de 118.234,24 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent divuit mil dos-cents trenta-quatre euros amb
vint-i-quatre cèntims (118.234,24) € a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts d'acord
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amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 19 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 Sant Vicenç dels Horts, 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.
10.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents quaranta mil
cinc-cents trenta-dos euros amb setanta-vuit cèntims (240.532,78) € a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
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Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
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), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentà en data 20 d’octubre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec d’1.497.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.
Es proposa tramitar l'import de préstec d’1.497.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del
qual es subvenciona 1.302.000 € amb una subvenció d’import de 240.532,78 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de dos-cents quaranta mil cinc-cents trenta-dos euros
amb setanta-vuit cèntims (240.532,78) € a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
d'acord amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit
Local en data 20 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 Sant Feliu de Llobregat, 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.
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11.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitanta-vuit mil cent
vint-i-un euros amb quaranta-sis cèntims (88.121,46) € a l’Ajuntament de
Montornès del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
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), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
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L'Ajuntament de Montornès del Vallès presentà en data 20 d'octubre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 2.656.623,13 € 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 Montornès del Vallès.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 549.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del
qual es subvenciona 477.000 € amb una subvenció d’import de 88.121,46 €.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de vuitanta-vuit mil cent vint-i-un euros amb
quaranta-sis cèntims (88.121,46) € a l'Ajuntament de Montornès del Vallès d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 20 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 Montornès del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
“ANNEX ALS DICTÀMENS 8 AL 11
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126,
assistit pel secretari Sr.............................
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L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. .....................................,
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., .............., assistit pel secretari de
la Corporació, Sr...............
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per obligar-se
MANIFESTEN
I.

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

II.

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

III.

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

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

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

12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
trenta-nou mil tres-cents noranta-tres euros amb vint-i-set cèntims (139.393,27) €
per a finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de les Masies de Voltregà,
presentada en data 13/10/2011 per finançar la inversió “Inversions 2011” 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
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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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de les Masies de Voltregà
Inversions 2011
139.393,27 €
0%
10
105/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent trenta-nou mil tres-cents noranta-tres
euros amb vint-i-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.
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització carrers
nucli antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat.- 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 d'Olesa de Montserrat,
presentada en data 13/10/2011 per finançar la inversió “Urbanització carrers nucli
antic” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Urbanització carrers nucli antic
150.000 €
0%
10
104/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Residència persones
grans” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Santpedor.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 Santpedor, presentada en
data 13/10/2011 per finançar la inversió “Residència persones grans” 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santpedor
Residència persones grans
150.000 €
0%
10
102/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Millora pavimentació
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a
“Laterals rambla Catalunya”, a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.- 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 23/12/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb les següents condicions:

30/89

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Laterals rambla Catalunya
150.000 €
0%
10
202/2010

En data 23/12/2010 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 7/10/11, per destinar-ho a “Millora pavimentació
carrers”
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 ” Laterals rambla Catalunya”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Millora pavimentació carrers
150.000 €
0%
10
101/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 23/12/10 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.
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16.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Laterals rambla
Catalunya” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinarlos a finançar l’actuació “Millora pavimentació carrers”, a l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat.- 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 23/12/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Laterals rambla Catalunya
150.000 €
0%
10
202/2010

En data 23/12/2010 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 7/10/11, per destinar-ho a “Millora pavimentació
carrers”
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:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Laterals rambla Catalunya
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de cent cinquanta mil euros.
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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.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
17.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Pineda
de Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Amb motiu de l’escrit de data 10 de maig de 2011 enviat a aquesta Oficina des de la
Gerència de Serveis de Biblioteques d’aquesta Corporació, s’inicia la tramitació de
l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns mobles per haver
quedat obsolets.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 15 i 23 de setembre, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 26 de
setembre de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per a cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que l’Ajuntament de Pineda de Mar s’ha mostrat interessat en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el
registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per
a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist l'apartat 3.2 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a l’Ajuntament de
Pineda de Mar, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
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amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a l’Ajuntament de Pineda de
Mar, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de l’Ajuntament de Pineda de Mar, que haurà de ser notificada a la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Biblioteques
18.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització
del conveni específic de col·laboració en relació a l’actuació “Biblioteca”, a
signar amb l’Ajuntament de Santa Susanna, per import de dos-cents quaranta
mil (240.000)€.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Santa Susanna s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament les
actuacions “Biblioteca”, per import total de 240.000 € (221.000) € i 19.000 €
complements).
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures del Pla de concertació, aprovades per decret de la presidència de data
21/04/2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar administrativament el
preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
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Vist l’apartat 3.4.i.3) 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, 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/78260, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Santa Susanna
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Biblioteca i complements
2008
€
2009
€
2010
€
Periodificació de
l’aportació de la
2011
€
240.000
Diputació
2012
€
2013
€
Total
€
240.000
Codi XBMQ:
11/X/78260
Tipus de suport:
Suport econòmic
Centre Gestor
Gerència de Serveis de Biblioteques
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb el Decret número 7932/11, de
08/09/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions
Informatives i de Seguiment i delegació de competències en favor de Diputats/des delegats
per matèries i Diputats/des adjunts/es; assistit per la secretària delegada, Sra. Dènia Lázaro
Ardila, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de
data 08/09/2011, publicat al BOPB de 23/09/2011, Decret Presidència núm. 7931/11.
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA representat per L’Alcalde President, Il·lm. Sr. Joan
Campolier Montsant, assistit pel secretari de l’ens, Miquel Colom i Canal.
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.
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II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de santa Susanna i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Biblioteca”.

III.

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

IV.

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

1.
1.1.

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

1.2.

El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:

Actuació a realitzar
Àmbit de suport del Pla
de concertació
Línia d’actuació
1.3.

Biblioteca
Infraestructures i equipaments
Lectura pública i accés al coneixement

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

Suport econòmic

Periodificació

2011

Aportació de la Diputació (total):

240.000 €

221.000€
19.000 € (complements)

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

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

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

6.
6.1

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

6.2

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

7.
7.1

Identificació de la font de finançament
L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del
Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en
les actuacions de difusió que es realitzin de l’actuació finançada.
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7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a
www.diba.cat/concerta.
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.
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- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents quaranta mil (240.000) €, amb càrrec a
l’aplicació G/71200/332A0/76260 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Gerència de Serveis d’Educació
19.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies,
reduccions i reconeixement de drets derivats dels ajuts consistents fons de
prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis
de menys de 5.000 habitants 2010” dins l’àmbit de suport als serveis i les
activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011.- 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:
En el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 la
Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de data 29 d’octubre de 2009, va
aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del
Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 i el Catàleg de suport als serveis i les activitats
locals (BOP núm. 272 de 13 de novembre de 2009), (d’ara en endavant, Règim de
concertació).
Vist que en el Catàleg de suport als serveis i les activitats locals, es preveu l’acció de
suport econòmic “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys
de 5.000 habitants” gestionada per l’Àrea d’Educació de la Diputació, consistent en
fons de prestació.
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La Junta de Govern en sessió celebrada en data 28 de gener de 2010 aprovà
l’atorgament d’aquestes accions de suport per un import de tres-cents noranta-quatre
mil cinc-cents euros amb vuitanta-tres cèntims (394.500,83) €, així com el seu Règim
de concertació.
Finalitzat el termini d’acceptació d’aquesta acció de suport econòmic, un total de 10
municipis van renunciar a la subvenció, que va suposar en termes econòmics un
import total de cinc mil cent setanta-sis euros amb quaranta-vuit cèntims (5.176,48) €.
La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 11 de novembre de 2010 va acordar
acceptar aquestes renúncies.
En data 30 de juny de 2011 va finalitzar el període de justificació, després de donar el
corresponent tràmit d’audiència, correspon efectuar la liquidació de l’acció de suport
econòmic, tenint en consideració que:
a) Forma de pagament: (article 3.2 Règim de concertació): abonament de 500 € “a
justificar en el moment de l’acceptació”, i la seva justificació s’efectuarà
conjuntament amb la corresponent al pagament immediatament posterior”
b) Alguns ajuntaments i ens locals beneficiaris d’ajuts han fet arribar a la Diputació
la seva renúncia als mateixos, o han justificat despeses per imports inferiors a
l’atorgat de les actuacions objecte d’ajut.
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències.
Vist l'apartat 10.2.b) 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, el diputat
delegat per a la Cooperació Local eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix,
per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació i acceptar les renúncies dels ajuts consistents en fons de
prestació destinats a “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de
menys de 5.000 habitants 2010” dins l’àmbit de suport als serveis i les activitats del
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, dels ajuntaments
que es detallen:
Municipi
Argençola
Collsuspina
Fogars de Montclús
Granera
Malla
Montmaneu
Montseny

NIF

Codi Xarxa

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

10Y60004
10Y60046
10Y60054
10Y60062
10Y60070
10Y60081
10Y60082

Renúncia
159,20
220,65
1.395,36
500
135,72
1,80
480,30
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Reduccions AD
Import Núm. operació
159,20
1103901487
220,65
1103901488
895,36
1103901489
0
135,72
1103901490
1,80
1103901491
472,80
1103901492

Reconeixement
del dret
0
0
500
500
0
0
7,50
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Municipi

NIF

Codi Xarxa

Orís
Pontons
Quar
Sagàs
Santa Maria de Merlès
Vallgorguina
Viver i Serrateix
Total

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

10Y60092
10Y60104
10Y60110
10Y60115
10Y60156
10Y60174
10Y60182

Renúncia

Reduccions AD

Import Núm. operació
45,04
45,04
1103901493
4,53
4,53
1103901494
500
0
500
0
500
0
3.185,28 2.913,68
1103901495
586,72
86,72
1103901496
8.214,60 4.935,50

Reconeixement
del dret
0
0
500
500
500
271,60
500
3.279,10

Segon.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a l’apartat primer, per menor l’import
justificat.
Tercer.- Reconèixer el dret a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties que han
de retornar els ens locals detallats a l’apartat primer d’aquesta resolució, com a
conseqüència de no haver justificat l’import avançat per aquest Corporació. IMPUTAR
aquest reconeixement de dret a l’aplicació pressupostària I/81100/323AO/38900 del
pressupost de l’any 2011.
Quart.- Rescabalar mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a l’acord
tercer, si s’escau.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució als ens locals afectats.
20.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació i acceptar les renúncies,
reduccions i reconeixement de drets derivats dels ajuts atorgats pel programa
complementari “suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol
municipals 2010” en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del
Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.- 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:
El Ple d’aquesta Corporació, reunit en sessió ordinària en data 27 de maig de 2010,
aprovà el Programa complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les
escoles bressol municipals 2010” en el marc de l’àmbit de suport als serveis i les
activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 i del
règim de concertació d’aquest programa.
D’acord amb l’article 10 del Règim de concertació del Programa complementari
“Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol municipals 2010”,
s’estableix que un cop acceptats expressament els ajuts d’acord l’establert en la
present regulació, es realitzaran pagaments anticipats, de la forma següent:
a) un únic pagament anticipat del 100% de l’import concedit als municipis de
menys de 20.000 habitants.
b) un primer pagament del 60% de l’import concedit als municipis de més de
20.000 habitants i fins a 300.000 habitants. Una vegada justificat la totalitat de
l’ajut, s’efectuarà el pagament del 40% restant.

41/89

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Finalitzat el termini d’acceptació d’aquesta subvenció, el Ple d’aquesta Corporació,
reunit en sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2010, aprovà el Dictamen que
proposa aprovar l’acceptació de la renúncia de 14 municipis (21.008,33) € i l’aprovació
de la 2a fase del repartiment del compte sobrant del citat Programa complementari.
En data 30 de juny de 2011 va finalitzar el període de justificació; després de donar el
corresponent tràmit d’audiència, correspon efectuar la liquidació del programa
complementari, tenint en consideració què:
a) Forma de pagament: abonament anticipat “a justificar” en el moment de
l’acceptació,
b) Alguns ajuntaments i ens locals beneficiaris d’ajuts han fet arribar a la Diputació
la seva renúncia als mateixos, o han justificat despeses per imports inferiors a
l’atorgat de les actuacions objecte d’ajut.
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències.
Vist l'apartat 10.2.b) 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, el diputat
delegat per a la Cooperació Local eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix,
per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació i acceptar les renúncies a l’ajut del programa
complementari “Suficiència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressols
municipals” corresponent a l’any 2010, en l’àmbit de suport als serveis i les activitats
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, dels
ajuntaments que es detallen:
Municipi
Argentona
Artés
Begues
Cabanyes, les
Caldes de Montbui
Calldetenes
Cànoves i Samalús
Capellades
Castellbisbal
Castellcir
Castellterçol
Cervelló
Collbató

NIF

C. Xarxa

Renúncia

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

10Y66991
10Y67001
10Y67081
10Y67121
10Y67171
10Y66972
10Y67012
10Y67032
10Y67102
10Y67112
10Y67172
10Y66993
10Y67003

678,10
1.765,36
744,90
1.625,00
2.342,97
461,60
1,00
75,84
1,00
1.116,00
1.787,76
718,95
1.345,96
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Reduccions AD
Núm.
Import
operació
147,49
1103901468
0,00
0,00
0,00
185,97
1103901469
320,64
1103901470
0,00
75,84
1103901471
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Reconeixement
del dret
530,61
1.765,36
744,90
1.625,00
2.157,00
140,96
1,00
0,00
1,00
1.116,00
1.787,76
718,95
1.345,96

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Municipi

NIF

C. Xarxa

Renúncia

Dosrius
Esplugues de Llobregat
Figaró-Montmany
Hostalets de Pierola, els
Jorba
Lliçà de Vall
Malgrat de Mar
Manlleu
Martorell
Martorelles
Masnou, el
Mediona
Molins de Rei
Montseny
Navarcles
Òdena
Olivella
Palau-solità i Plegamans
Papiol, el
Pineda de Mar
Roca del Vallès, la
Sant Celoni
Sant Esteve Sesrovires
Sant Joan de Vilatorrada
Santa Coloma de
Gramenet
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Ronçana
Santpedor
Sentmenat
Subirats
Taradell
Torelló
Torrelles de Foix
Ullastrell
Vacarisses
Vallromanes
Vilafranca del Penedès
Total

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

10Y67043
10Y67063
10Y67073
10Y66994
10Y67014
10Y67054
10Y67074
10Y67084
10Y67104
10Y67114
10Y67134
10Y67174
10Y66965
10Y67065
10Y67085
10Y67105
10Y67145
10Y66966
10Y66996
10Y67026
10Y67156
10Y67057
10Y67097
10Y67147

0,08
378,36
1.959,56
19,20
1.742,00
2.627,73
1.188,30
121,34
195,42
1.715,00
129,00
635,00
3.018,92
1.764,00
2.271,80
3.285,59
2.542,00
1.119,04
240,00
3.150,23
4,92
125,90
885,61
1.013,80

Reduccions AD
Núm.
Import
operació
0,08
1103901472
378,36
1103901473
179,56
1103901474
0,00
0,00
0,00
192,38
1103901475
121,34
1103901476
195,42
1103901477
0,00
129,00
1103901479
0,00
2.134,00
1103901480
1.764,00
1103901482
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.068,00
1103901483
0,00
0,00
0,00
0,00

XXXXXXXXX

10Y67168

1.223,64

1.223,64

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

10Y66959
10Y66979
10Y67069
10Y67079
10Y67109
10Y67129
10Y66970
10Y67000
10Y67020
10Y67030
10Y67070
10Y67110

46,80
1.008,62
704,56
729,98
0,10
2.387,28
717,42
1.654,00
2.306,00
115,72
2.552,00
5.438,11
61.681,47

0,00
0,00
128,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.738,00
12.981,98

Reconeixement
del dret
0,00
0,00
1.780,00
19,20
1.742,00
2.627,73
995,92
0,00
0,00
1.715,00
0,00
635,00
884,92
0,00
2.271,80
3.285,59
2.542,00
1.119,04
240,00
1.082,23
4,92
125,90
885,61
1.013,80

1103901484

1103901485

1103901486

0,00
46,80
1.008,62
576,30
729,98
0,10
2.387,28
717,42
1.654,00
2.306,00
115,72
2.552,00
1.700,11
48.699,49

Reintegraments efectuats per ajuntaments
Municipi

NIF

Arenys de Mar
XXXXXXXXX
Matadepera
XXXXXXXXX
Monistrol de Montserrat XXXXXXXXX
Total

C. Xarxa

Renúncia

10Y66971
10Y67154
10Y66995

2.319
110,92
1.599
4.028,92

Reintegraments
Import
Núm. operació
2.319
1112003569
110,92
1112001245
1.599
1112004082
4.028,92

Segon.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a l’apartat primer, per menor l’import
justificat.
Tercer.- Reconèixer el dret a favor de la Diputació de Barcelona de les quanties que han
de retornar els ens locals detallats a l’apartat primer d’aquesta resolució, com a
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conseqüència de no haver justificat l’import avançat per aquest Corporació. IMPUTAR
aquest reconeixement de dret a l’aplicació pressupostària I/81100/323AO/38900 del
pressupost de l’any 2011.
Quart.- Rescabalar mitjançant compensació de deutes els imports reconeguts a l’acord
tercer, si s’escau.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució als ens locals afectats.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
21.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per a les Explotacions
Forestals, Empreses Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, Millora dels
habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i a les Entitats Culturals, per
a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la
Diputació de Barcelona durant l’any 2012, per import de dos-cents vint-i-un mil
quatre-cents quaranta (221.440) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, ve
portant a terme una política de protecció del medi natural, mitjançant la gestió de plans
especials delimitadors de parcs naturals i espais protegits, sotmesos a les Lleis del Sòl
i d’Espais Naturals, i aprovats definitivament per la Comissió d’Urbanisme o el
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Atès que els esmentats plans especials estableixen determinades condicions a les
edificacions i instal·lacions agràries per tal d’adequar-se a l’ambient paisatgístic on es
troben emplaçades, amb el conseqüent cost que això implica al realitzar-se les obres;
per altra part, els esmentats plans contemplen en la seva normativa l’aprofitament
racional dels recursos forestals, considerant bàsica la continuïtat de les explotacions
forestals i la seva compatibilitat en les determinacions en elles establertes; també els
plans, entre els usos autoritzats, contemplen el de les activitats de serveis, amb les
limitacions que per elles s’hi estableixen; finalment els plans regulen certes condicions
en les edificacions destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic.
Atès que per aconseguir les esmentades finalitats, des de fa diversos exercicis, es ve
establint una línia de subvencions als titulars d’explotacions familiars agràries
emplaçades dins de l’àmbit dels parcs, que persegueix entre d’altres, la vinculació dels
habitants permanents del parc amb els objectius d’aquest, oferint-los-hi uns ajuts
econòmics per a la realització d’obres en les seves explotacions, conforme amb els
objectius i normes establertes en els plans especials; igualment pels titulars
d’explotacions forestals, pel correcte aprofitament de les seves explotacions,
mitjançant aclariments, repoblacions, plantacions, abonaments i d’altres; també
aquesta línia subvencionatòria compren les empreses de serveis dins de l’àmbit dels
parcs, mitjançant ajuts econòmics als seus titulars per les millores en les instal·lacions i
reparacions dels sistemes bàsics d’infrastructures d’aquests establiments, també amb
resultat positiu, i s’estén també a particulars que realitzen activitats professionals en el
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camp de l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura o l’acolliment turístic en l’àmbit dels
parcs naturals que promou i gestiona la pròpia Corporació que possibilita atendre un
important nombre de sol·licituds i permet incorporar importants millores en edificis i
instal·lacions vinculades a les activitats productives esmentades.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals,
ve portant a terme una política de protecció del medi natural, dins de la qual s’inclou la
realització d’activitats culturals vinculades conceptualment o territorialment amb els
parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.
Atès que per aconseguir aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona, des de fa uns
anys, ha establert una línia de subvencions adreçada a totes les entitats de caràcter
cívic i cultural ubicades dins de l’àmbit provincial de Barcelona i dels municipis que
sense formar part d’aquest àmbit provincial integrin algun dels parcs naturals que
gestiona la Corporació, per tal de potenciar la realització d’activitats culturals en l’àmbit
dels parcs naturals i preferentment d’activitats que tinguin relació directa amb els
valors naturals i culturals dels parcs naturals. Molt especialment si aquestes activitats
de divulgació estan adreçades al públic en general.
Atès que per les subvencions del present exercici, s’han redactat per aquesta Oficina
Tècnica de Parcs Naturals les Bases que han de regir per a la concessió de les
subvencions als titulars d’empreses familiars agràries, d’empreses forestals,
d’empreses de serveis, als particulars per a la millora dels habitatges i la restauració
del patrimoni arquitectònic, totes les quals es trobin situades dins de l’àmbit dels parcs
que actualment gestiona aquesta Corporació i a les entitats culturals que desenvolupin
activitats vinculades conceptualment o territorialment amb els parcs referits.
Atès que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha considerat oportú proposar la
convocatòria, per a la concessió d’ajuts econòmics a les explotacions Forestals,
empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis i millora dels habitatges i la
restauració del patrimoni arquitectònic i a les entitats culturals en l’àmbit dels parcs
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, durant l’any 2012.
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009.
Atès que d’acord amb l’article 12.1. de l’Ordenança, conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents
bases específiques.
Atès que la convocatòria s’ajusta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i presenta el contingut que preveu l’article 23.2 de la pròpia Llei.
Atès que el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, és la forma ordinària de concessió de subvencions, conforme determina
l’article 22 de la LGS.
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Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la
Província, del contingut de les bases específiques i de les convocatòries en el qual es
determina el termini de presentació de les sol·licituds.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i que fa referència l‘article 5 de
l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que les bases específiques s’han elaborat en el marc de l’Ordenança General
reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats
que en depenen, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei
General de Subvencions.
Vist els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
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, el Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al
Vicepresident 3r. I president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per
a la seva aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en règim
de concurrència competitiva per a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles
Ramaderes, Empreses de Serveis, Millora dels habitatges i restauració del patrimoni
arquitectònic i a les Entitats Culturals per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels
parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, durant l’any 2012, de
conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS) i d’acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Comú, i el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES

REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES
EXPLOTACIONS FORESTALS, EMPRESES AGRÍCOLES RAMADERES, EMPRESES
DE SERVEIS, MILLORA DELS HABITATGES I LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC I ENTITATS CULTURALS PER A LES ACTIVITATS A
DESENVOLUPAR EN L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS. ANY2012
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 20122011512003353
1.- Objecte
1.1. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de:
- Les explotacions forestals.
- Les explotacions agrícoles – ramaderes.
- Les empreses de serveis.
- La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.
- Les activitats de caràcter cívic i cultural.
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2.2. L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals destinades a finançar
projectes/activitats en els àmbits territorials dels Plans Especials de protecció dels
espais protegits del Montseny, Montnegre-Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.
2.- Finalitat de les subvencions
2.1. Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats forestals, agrícoles ramaderes, de serveis en els rams de restauració, hosteleria, pedagògiques, comerç i
lleure, i destinades a la incorporació de millores als habitatges permanents i per a la
rehabilitació i restauració del patrimoni arquitectònic, sempre relacionades amb els
objectius de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins l’àmbit
dels plans especials dels espais protegits esmentats a l’article 1 d’aquestes bases i
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions
agrícoles -ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin
dins l’espai protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins
dels límits dels plans especials de protecció.
Les subvencions adreçades a les Entitats Culturals hauran de finançar la realització
d'activitats culturals en l'àmbit dels parcs naturals i preferentment les que tinguin relació
directa amb els valors naturals i culturals dels parcs i molt especialment si aquestes
activitats van adreçades a un públic ampli o constitueixen activitats de divulgació
adreçades al públic en general.
2.2. No seran subvencionables aquelles obres o actuacions que havent estat iniciades amb
anterioritat a la sol·licitud de subvenció, hagin incomplet els tràmits d’obtenció de la
corresponent autorització quan aquesta sigui necessària.
2.3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut dues subvencions en les darreres tres
convocatòries. Quedaran al marge d’aquest criteri aquells que únicament siguin
beneficiaris de les subvencions atorgades per a explotacions agrícola-ramaderes i
culturals.
2.5. Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció la subvenció de
la qual es sol·licita així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la realització
prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un
desenvolupament correcte de l’actuació.
3.- Període de d’execució
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre
l’1 de gener de 2012 fins al 30 de juny de 2013 excepte per a les activitats de les Entitats
Culturals que hauran d’executar-se entre l’1de gener de 2012 i 31 de desembre de 2012.
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4.- Beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiaris /àries d’aquestes subvencions les persones físiques o
jurídiques 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 i atenent a la línia de subvenció
que es sol·licita, tindrà la condició de beneficiari (en els termes que preveu la llei), les
següents persones físiques o jurídiques:
1) Subvencions per a explotacions forestals.
a. Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit dels
espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i
Millora Forestal (PTGMF), o bé disposin del seu Pla Simple de Gestió Forestal
(PSGF).
b. Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit dels
espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, que formin part d’una associació de
propietaris forestals, que disposi d’un Pla Marc i un Programa de gestió forestal
amb el vist-i-plau de l’ens gestor del parc.
c. Els titulars o administradors de finques forestals i les associacions de caçadors
que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en el seu
cas, comptin amb l’autorització dels propietaris de la finca objecte d’actuació i
l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica.
Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/a de les subvencions, a
banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques,
públiques o privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de
finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1
d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la
Diputació de Barcelona.
Aquests beneficiaris/es, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins
l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en
el corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en
possessió del PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees,
caldrà però que l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció
municipal o altra instrument de planejament similar.
2) Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a. Els titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els propietaris de les
finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit dels parcs
segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
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b. També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions
que integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses en
l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions
agrícoles-ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de
l’agricultura i/o la ramaderia de qualsevol de les següents maneres:
 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social
branca agrària
 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat
Social
 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes
 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus)
 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries
 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació)
 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció
agrícola-ramadera
3) Subvencions per a empreses de serveis.
a. Els titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hosteleria,
pedagògiques, comerç i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels
plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
b. També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats.
4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
a. Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a
primera residència i ubicats dins l’àmbit dels plans especials de protecció dels
parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona segons definició de l’article 1 d’aquestes
bases.
Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada
d’aquesta voluntat.
b. Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès
cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
5) Subvencions per a les Entitats Culturals.
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de
Barcelona i dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin
algun dels parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, sempre que
compleixin les següents condicions:
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a/ Ser entitats legalment constituïdes.
b/ Ser entitats sense ànim de lucre.
c/ Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural.
d/ Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament
estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 1 i que
preferentment vagin adreçades al públic en general.
5.- Documentació a aportar.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques:
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
7) 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.
8) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la
millor comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols,
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.
9) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
10) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat
amb anterioritat).
11) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
2.- Persones físiques
1)
2)
3)
4)

5)

6)

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
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.
Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la
millor comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte
tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols,
memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al
projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat
amb anterioritat).
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A més de la documentació abans esmentada s’haurà d’aportar la següent
documentació en funció de la línia de subvenció per a la qual es demana:
3.- Subvencions per a explotacions forestals
1)

2)

3)

Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti
d’un administrador.
Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i
fotocòpia de la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es
demana la subvenció.
Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.

4.- Subvencions per a explotacions agrícoles – ramaderes.
1)

2)

Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti
d’un administrador.
Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola – ramadera a la finca,
aportant qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2 d’aquestes
bases.

5.- Subvencions per a empreses de serveis.
1)
2)

Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la
legislació sectorial.
IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda.

6.- Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.4). a) de les presents bases:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de
l’arrendament.
Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció.
Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència.
Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser
destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència
permanent en el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta
voluntat.
Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat o
es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per
concepte i el cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals cal detallar
les partides que es volen executar en l’any en curs i que son objecte de sol·licitud
de subvenció.

Immobles descrits a l’article 4.4).b) de les presents bases:
1)
2)

Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al
sol·licitant a intervenir.
Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat on
es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per
concepte i els cost total de l’obra.
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3)

4)
5)

Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la
intervenció.
Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements
arquitectònics objecte de subvenció.
Documentació fotogràfica.

7.- Subvencions a entitats culturals
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia
degudament autenticada.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 29 de febrer de 2012 inclòs.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat, en
qualsevol dels registres oficials de la Diputació de Barcelona, així com qualsevol dels llocs
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà
trobar-se
a
la
pàgina
web
de
la
xarxa
de
parcs
naturals:
www.diba.cat.parcsn/subvencions i a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell,
187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.
Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant, explotació i immoble.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior,
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o al Núm de fax 93 402
29 26 d’aquesta Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Actuacions que poden ser objecte de concessió de subvenció
Es consideraran actuacions que poden ser objecte de subvenció, atenent a la línia
subvencionada, les següents:
1)

Subvencions per a explotacions forestals.
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la
posada en valor del bosc: estassades, eliminació o acordonament de restes
forestals
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial.
c) Despeses encaminades a subsanar danys causats per incendis, nevades, flagells,
esllavissades o altres estralls.
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en
el PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc
que impliquin un menor impacte.
e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades
en un pla cinegètic o pla de conservació.
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals.

2)

Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a) Actuacions de rehabilitació o millora d’ instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola-ramadera.
b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses,
tanques, parets seques i similars.
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
d) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb
el medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural
f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícolesramaderes (primera transformació).
g) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.

3)

Subvencions per a empreses de serveis.
a) Incorporació de millores en la gestió en la gestió i l’estalvi energètic.
b) Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la
Carta Europea de Turismes Sostenible.

4)

Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
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A)

Pel que fa a la millora d’habitatges descrits a la base 4. 4). a):
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a
limitació normativa per part dels plans especials.
b) Millores encaminades a l’estalvi energètic i a la gestió ambiental dels recursos.
c) Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens naturals.

B) Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic:
a) Les obres de restauració i rehabilitació dels immobles indicats a la base 4. 4). b)
d’aquestes bases. No podran ser objecte de subvenció les obres en immobles que
no estiguin vinculades de forma directa a la recuperació del seu valor arquitectònic
històric o significatiu .
b) La redacció de projectes i estudis arqueològics relatius a les obres descrites a
l’apartat anterior.
c) Les instal·lacions de sistemes de seguretat dels immobles sempre i quan no alterin
l’aspecte i l’estil d l’edifici i es facin amb materials adients.
5)

Subvencions per a les Entitats Culturals.
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais
naturals protegits.
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb
finalitat divulgativa.
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals
protegits.

10.- Criteris de valoració i atorgament de subvencions
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el
present article.
Per a la valoració de les sol·licituds, segons la línia objecte de subvenció, només es tindrà
en compte el concepte de major magnitud d’entre els criteris objectius següents, sense que
es puguin sumar a altres criteris objectius de la mateixa línia de subvenció:
1) Subvencions per a explotacions forestals.
a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b. La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial: 4 punts.
c. Despeses encaminades a subsanar danys causats per incendis, nevades, flagells o
esllavissades o altres estralls: 3 punts.
d. La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o
acordonament de restes forestals: 2 punts.
e. La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en el
PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que
impliquin un menor impacte: 2 punts.
f. Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades
en un pla cinegètic o pla de conservació: 2 punts.
g. Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1
punt.
h. Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals:
1 punt.
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2) Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b. Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 4 punts.
c. Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització racional
dels recursos: 4 punts
d. Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts.
e. Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques,
parets seques i similars: 3 punts.
f. Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural :3
punts.
g. Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícolesramaderes (primera transformació): 2 punts
h. Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts.
3) Subvencions per a empreses de serveis.
a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b. Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 4
punts
c. Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat: 3 punts
d. Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la
Carta Europea de Turismes Sostenible: 3 punts
4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
a) Habitatges descrits a la base 4. 4). a) de les presents bases:
a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b. Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 4
punts.
c. Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens de caràcter natural:
2 punts.
No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards actuals, es
considerin sumptuoses.
b) Immobles descrits a la base 4. 4). b) de les presents bases:
a. Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir
les característiques de certs elements originals: 3 punts.
b. Obres de millora interiors o exteriors o motivades per un programa d’ús públic: 2
punts.
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Per tal de calcular l’import de la subvenció, s’aplicarà la fórmula següent:
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que
PS = Proposta de subvenció.
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50%
del total de l’actuació.
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0.
D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació del concepte de major
magnitud, aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda: 4
punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 20%; 2 punts, descompte 40%; i un punt,
descompte 60% (això suposa la consideració de diferents graus de prioritat en funció de
l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la concessió de subvencions que
figuren a les bases).
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible.
5) Subvencions per a les Entitats Culturals
Per a la valoració de les sol·licituds, es tindran en compte els criteris objectius següents:
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais naturals
protegits: fins a 4 punts.
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb finalitat
divulgativa: fins a 4 punts.
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits:
fins a 2 punts.
La valoració de les sol·licituds es farà sumant la puntuació obtinguda en els diferents
conceptes, aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda.
És a dir, 10 punts, descompte 0%; 8 punts, descompte 20%; 6 punts, descompte 40%; 4
punts, descompte 60%.
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports de subvenció quedessin
reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds no
prioritàries podrien ser no ateses. Així mateix i per les raons abans esmentades podrà
atorgar-se una única subvenció per sol·licitant dins del conjunt de línies de subvenció
objecte de la present convocatòria.
La proposta de resolució del procediment serà elaborada per una comissió constituïda,
d’acord amb el previst a l’Ordenança General de Subvencions i que estarà formada per les
següents persones: Per un representant de la presidència de la Corporació; pel Diputat
Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui, pel
Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o persona en qui delegui, pel Gerent de
Serveis d’Espais Naturals i pel Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
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L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb la normativa
sobre “delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple”, Vist els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de
competències i 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.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària
o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a
la que es determini en la convocatòria.
11.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2012 per a l’atorgament de subvencions
regulades en les presents bases reguladores serà de 221.440 € i anirà amb càrrec a
l’orgànic A1102, funcional 173A0 i econòmics 47900 import 165.150 €; 48901 import
16.290€; 77000 import 18.000 €; 76200 import 13.000 €; 78900 import 9.000 € del
pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals per a l’exercici de 2012.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i condicionar la
concessió de les subvencions a l’existència de crèdit.
Per a les subvencions a entitats culturals es reservarà l’import de 16.290 €, destinant-se la
resta de la quantia a les altres subvencions.
12.- Import individualitzat de les subvencions.
L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat
per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o activitat
subvencionada.
Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/ immoble.
L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà els
següents límits màxims:
1)

Subvencions per a explotacions forestals.
Límit màxim de dotze mil cent (12.100) € per sol·licitant. En cas que no es justifiqui
suficientment un import superior, mitjançant pressupostos desglossats, es prendran
com a criteri els següents topalls màxims unitaris:
Xarxa viària
a. Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km
b. Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora:
500,00 €/km
c. Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat
laterals: 800,00 €/km
d. Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb
repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les franges
de seguretat laterals: 1.500,00 €/km
e. Construcció pista forestal:3.000,00 €/km
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Treballs silvícoles
a. Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha
b. Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha
c. Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual:
1.200,00 €/ha
d. Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes:
2.400,00€/ha
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui
el seu cost.
2)

Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
Límit màxim de set mil tres-cents (7.300) €.

3)

Subvencions per a empreses de serveis.
Límit màxim de nou mil cent (9.100) €.

4)

Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Límits màxims:
1) Les actuacions destinades a la millora d’habitatges descrits a la base 4. 4). a) de les
presents bases, exceptuant les d’electrificació, tindran un límit màxim de set mil
tres-cents (7.300) €.
2) Les actuacions d’electrificació d’habitatges descrits a la base 4. 4). a) i les de
restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic descrit a la base 3. 4). b) d’
aquestes bases tindran un límit màxim de dotze mil cent (12.100) €.
3) La redacció de projectes i estudis arqueològics vinculats a la restauració i
rehabilitació del patrimoni arquitectònic tindrà un límit màxim de tres mil cent
(3.100)€

La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o obra,
tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import
atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat.
En les subvencions per a explotacions forestals, en el cas de les indemnitzacions a que fa
referència l’article 8. 1 h), l’import serà del 100% del benefici no obtingut per causa
d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe tècnic corresponent. L’import atorgat
en cap cas superarà els 12.100 €.
En les subvencions a les Entitats Culturals, en cap cas el 50% superarà els 600€.
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports de subvenció quedessin
reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds no
prioritaries podrien ser no ateses. Així mateix i per les raons abans esmentades podrà
atorgar-se una única subvenció per sol·licitant dins del conjunt de línies de subvenció
objecte de la present convocatòria.
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Línia
Forestals
Agrícoles
Serveis
Habitatge i
Patrimoni
arquitectònic

Habitatge
Electrificació
Patrimoni
Redacció projectes i estudis
arqueològics

Topall màxim
12.100 €
7.300 €
9.100 €
7.300 €
12.100 €
12.100 €
3.100 €

Topall mínim
500 €
300 €
400 €
300 €
500 €
500 €
500 €

600 €

200 €

Culturals

13.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Serveis d’Espais Naturals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a. Un representant de la presidència de la Corporació.
b. Diputat t Delegat de l’Àrea d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui
delegui
c. Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o persona en qui delegui.
d. Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e. Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació 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.
14.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim fins al 30 de juny de
2012.
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les
persones interessades 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.
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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.
15.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
16.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
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/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

3.

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

4.

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

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.

17.- Despeses subvencionables
17.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquestes Bases
especifiques, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de
2012 i el 30 de juny de 2013, excepte les activitats culturals que s’hauran de realitzar
fins al 31 de desembre de 2012.
17.2 El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari en el seus
termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el composen.
17.3 No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació.
17.4. No es consideraran despeses subvencionables:
a. Despeses financeres.
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin
imputables al projecte subvencionat.
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18.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu
pressupost d’execució no superi el límit de 50% del cost total de projecte/activitat.
19.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
20.- Termini i forma de pagament
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de juny de
2013, excepte per a les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà el 31
de desembre de 2012.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
www.diba.cat.parcsn/subvencions i a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell,
187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:
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 dels cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del RLGS.
2.- En la justificació de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
a) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al doble de la
subvenció concedida.
b) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles i en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas
que es presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma
expressa, es procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los
al/la beneficiari/ària.
c) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
d) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol
suficient per a poder percebre la subvenció atorgada , l’imprès normalitzat de
realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades, que, en el cas de les
subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.1
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21.- Deficiències en la justificació.
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a
revocar la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
22.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
23.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
24.- 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 del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
25.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
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• Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
• Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.
26.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions:
1.

Els beneficiaris/es de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha estat
subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi a
l’acord de resolució de la convocatòria

2.

El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la
documentació que generin les actuacions subvencionades.

3.

Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant
el seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte,
l’activitat o actuació subvencionada.

27.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a
reintegrar l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit
la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del
projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament.
28.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix
seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin
cessat en les seves activitats.
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29.- 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.
30.- 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 pública per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior.
Tercer.- Aplicar una retenció de crèdit per un import de 221.440 € amb càrrec a
l’orgànic A1102, funcional 173A0 i distribuïda en les següents partides del pressupost
de 2012:
47900
48901
77000
78900
76200

165.150 €
16.290 €
18.000 €
9.000 €
13.000 €

En el cas que la distribució final del crèdit sigui diferent a la proposta inicial es
procedirà a efectuar la corresponent modificació.
Quart.- Condicionar l’eficàcia d’aquests acords a l’existència de crèdit en el pressupost
de l’any 2012.
Cinquè.- Exposar al públic l’anunci de les Bases i de la convocatòria de les
subvencions precedents durant el període de vint dies hàbils, als efectes de
reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article
124 del Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de
juny de 1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per
acord del Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de
gener de 2009
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat.
Sisè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i finalitzarà el 29 de febrer de
2012.
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22.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva per als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els
equipaments pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació
de Barcelona, durant l’any 2012, per import de trenta-sis mil (36.000) €.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que la Diputació de Barcelona té adjudicats a diferents concessionaris,
l’explotació dels equipaments pedagògics de les finques de la seva propietat, “La
Traüna”, Vallcàrquera” i “Can Grau”.
Atès que la Corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del
Corredor” un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques.
Atès que la Corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per
tal d’incloure com equipament del Parc l’equipament de Cal Ganxo.
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats
medioambientals en règim d’internat per als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, de la província de Barcelona,
de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els plecs de condicions que
regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió administrativa.
Atès que obren fixats en les respectives adjudicacions els preus que, per dia i assistent
a l’equipament, ha de percebre directament de l’escola l’adjudicatari de la concessió.
Atès que l’objectiu que ha perseguit aquesta Corporació amb la creació dels
equipaments pedagògics ubicats en els parcs naturals que gestiona i que són
explotats, com s’ha dit anteriorment, en règim de gestió indirecta, és que el major
nombre d’escolars d’aquesta província assisteixin als cursets que s’imparteixen i
puguin adquirir coneixement i contacte amb la natura.
Atès que per part de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals s’han redactat unes
Bases per a l’atorgament de subvencions als centres d'educació infantil i
d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments
pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a
l’exercici 2012.
Atès que a les esmentades Bases hi figuren les condicions que exigeixen per optar a
les subvencions, procediment de sol·licitud, justificació i cobrament per a les referides
escoles, amb la declaració formal que els imports subvencionats han de destinar-se
per facilitar l’accés de les escoles i centres, a les escoles de natura existents en els
parcs naturals.
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, ha considerat oportú proposar la
convocatòria , per a la concessió d’ajuts econòmics adreçats als centres d’educació
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infantil i d’ensenyament primari i secundari que utilitzin els equipaments pedagògics
existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per a l’any 2012.
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009.
Atès que d’acord amb l’article 12.1. de l’Ordenança, conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents
bases específiques.
Atès que la convocatòria s’ajusta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i presenta el contingut que preveu l’article 23.2 de la pròpia Llei.
Atès que el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, és la forma ordinària de concessió de subvencions, conforme determina
l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la
Província, del contingut de les bases específiques i de les convocatòries en el qual es
determina el termini de presentació de les sol·licituds.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i que fa referència l‘article 5 de
l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que les bases específiques s’han elaborat en el marc de l’Ordenança General
reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats
que en depenen, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei
General de Subvencions.
Vist els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 793/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB, de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, el gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 3r.
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern
la proposta d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en règim
de concurrència competitiva per als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari
i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments pedagògics existents als
parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona , durant l’any 2012, de
conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS) i d’acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de
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novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Comú, i el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES

REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS CENTRES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, PÚBLICS I
CONCERTATS, QUE UTILITZIN ELS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS
PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANY 2012.
Convocatòria 20122011510003333
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit
de la província que realitzin programes d'educació ambiental en els equipaments
pedagògics propietat d'aquesta Diputació que es relacionen a continuació:
1) Parc Natural del Montseny:
- Escola de natura la Traüna
- Escola de natura de Vallcàrquera
2) Parc del Garraf:
- Escola de natura de Can Grau
- Escola de natura de cal Ganxo, que disfruta d’un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats pedagògiques.
3) Parc del Montnegre i el Corredor:
- Escola de natura del Corredor, que disfruta d'un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques.

2.- Finalitat de les subvencions
1) La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari
i secundari, tant públic com concertat, que utilitzin els equipaments pedagògics
esmentats en el primer paràgraf d’aquestes bases, és obtenir que el major nombre
d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts
econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent, que es desenvolupen
en els diferents equipaments. L’estada serà de 2 a 5 dies, inclosa pernoctació.
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
3.- Període d’execució
Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés
entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012.
4.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les escoles,
tant d’ensenyament públic com concertat, ubicades dins l'àmbit de la província de
Barcelona.
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El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del
centre escolar.
5.- Documentació a aportar.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques:
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2) Escriptura de constitució o Estatuts.
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
7) 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.
8) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos.
9) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
10) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
11) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
2.- Persones físiques
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
4) 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.
5) Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos
6) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
7) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Haguda compte l’anualitat del curs escolar, en aquesta línia de subvencions s’obren dos
períodes de sol·licitud de subvenció. El primer termini de presentació començarà l’endemà
de la data de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 29 de febrer de 2012 inclòs i
el segon termini de presentació és fins el dia 1 d’octubre de 2012, inclòs.
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Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, en qualsevol dels registres
oficials de la Diputació de Barcelona, així com qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà
trobar-se
a
la
pàgina
web
de
la
xarxa
de
parcs
naturals:
www.diba.cat.parcsn/subvencions i a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, c/Comte d’Urgell,
187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior,
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o al Núm de fax 93 402
29 26 d’aquesta Gerència de Serveis D’Espais Naturals.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de subvencions
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el
present article.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris
objectius següents:
1.1 Número de pernoctacions:
-

Estades de 4 pernoctacions: 4 punts.
Estades de 3 pernoctacions: 3 punts.
Estades de 2 pernoctacions: 2 punts.
Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt.

1.2 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament:
- Estada entre 41 i 50 alumnes: 3 punts.
- Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts.
- Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt.
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports de subvenció quedessin
reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, no seran ateses
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les sol·licituds presentades en segona convocatòria quan el centre hagi estat objecte de
subvenció en la primera convocatòria.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostaria.
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2012 per a la concessió de les subvencions
regulades en les presents bases reguladores serà de 36.000 € i anirà a càrrec a l’aplicació
pressupostària següent: A1100/173A0/48900.
L’import que és destinarà a la segona convocatòria serà el disponible un cop atorgades les
subvencions en primera convocatòria.
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 estades subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import de la subvenció serà com a màxim el 50% del preu de l'estada per dia i assistent,
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles de municipis que no
integren els dits parcs naturals la subvenció serà com a màxim del 30% del preu de l'estada
per dia i assistent.
Per tal de calcular l’import de la subvenció s’aplicarà la fórmula següent:
28 € per alumne x nº d’alumnes x nº de pernoctacions; a la quantitat resultant se li aplicaran
els percentatges següents en relació a la puntuació obtinguda i al fet d’estar l’escola dins de
l’àmbit territorial dels parcs de gestió directa o fora del seu àmbit.
Dintre de parc
Puntuació
7
6
5
4
3
2

Fora de parc
Percentatge
50%
49%
48%
47%
46%
45%

Puntuació
7
6
5
4
3
2

Percentatge
30%
29%
28%
27%
26%
25%

12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a.
b.
c.
d.
e.

Un representant de la presidència de la Corporació.
Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui
Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o persona en qui delegui.
Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
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L’Òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegació 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.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
L’òrgan competent per aprovar la resolució atorgant les subvencions haurà d’emetre la
corresponent resolució abans del 31 de maig de 2012 per a les presentades abans de l’1 de
març i es resoldrà abans del 30 de novembre de 2012 les sol·licituds presentades abans de
2 d’octubre de 2012.
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les
persones interessades 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
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
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/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.

3.

El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
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4.

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

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.

16.-

Despeses subvencionables

16.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquestes Bases
especifiques, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de
2012 i el 31 de desembre de 2012.
16.2 No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació.
16.3. No es consideraran despeses subvencionables:
a. Despeses financeres.
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin
imputables al projecte subvencionat.
17.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
18.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de setembre
de 2012, en el primer termini i el 31 de gener de 2013, en el segon termini.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
www.diba.cat.parcsn/subvencions i a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell,
187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu simplificat d’acord amb
el model normalitzat, el qual a més haurà de tenir el següent contingut:
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, en la
qual el concessionari i l’escola o departament signaran les dades de l’estada fent
constar: els dies de permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final
abonat al concessionari de l’equipament.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al 50% de la subvenció
concedida.
c) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de l’equipament en que
realitzen l’estada.
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L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament.
19.- Deficiències en la justificació.
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
20.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
22.- 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 del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
23.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
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concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
•
•

Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.

24.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans
25.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
26.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
27.- 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.
28.- 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.”
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Segon.- Aprovar la convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior.
Tercer.- Aplicar una retenció de crèdit per un import de 36.000 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària A1100/173A0/48900 del pressupost de 2012.
Quart.- Condicionar l’eficàcia d’aquests acords a l’existència de crèdit en el pressupost
de l’any 2012.
Cinquè.- Exposar al públic l’anunci de les Bases i de la convocatòria de les
subvencions precedents durant el període de vint dies hàbils, als efectes de
reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article
124 del Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de
juny de 1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per
acord del Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de
gener de 2009
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat.
Sisè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i finalitzarà el 29 de febrer de
2012 i el 1 d’octubre de 2012 en segon termini.
23.- Dictamen que proposa donar de baixa la subvenció atorgada a l’IES
Montserrat Roig en la convocatòria de l’any 2010 als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari que utilitzin els equipaments pedagògics
existents als parcs naturals, per un import de mil cent cinquanta-dos (1.152) €.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que
és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 26
de novembre de 2009, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les
despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació
de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa.
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en sessió de data 13 de maig de 2010 va aprovar la relació d’ajuts en el
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president
del corresponent òrgan col·legiat.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria , es va aprovar entre altres l’atorgament
d’una subvenció a l’Institut Montserrat Roig per import de 1.152 €.
Atès que d’acord amb la base divuitena de les bases reguladores, la subvenció
s’havia de justificar abans del 30 de setembre de 2010.
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Atès que a data d’avui, malgrat el requeriment amb acusament de rebuda, el
beneficiari de la subvenció no ha presentat la documentació justificativa tal com
estableixen les bases reguladores de la convocatòria.
Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vist els apartats 3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
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 en data 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, el gerent de serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 3r.
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern
la proposta d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar de baixa les subvenció relacionades, atorgada en la convocatòria de
l’any 2010 als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari que
utilitzin els equipaments pedagògics existents als parcs naturals:
Nom del centre
IES Montserrat Roig

NIF
XXXXXXXXX

Import
1.152

Op. comptable
1103901563

Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies al interessat per a que presentin les
al·legacions que considerin oportunes, d’acord amb l’article 29.5 de l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, transcorregut el qual sense
presentar-les o presentades i considerades desestimades , la revocació inicial passarà
a definitiva.
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats pel seu coneixement i als efectes
escaients.
24.- Dictamen que proposa donar de baixa, a petició de l’interessat, la subvenció
atorgada al Sr. Joaquim Draper Torras en la convocatòria de l’any 2010 per
treballs forestals a la finca de Can Draper, per un import de vuit-cents vint-i-un
euros amb noranta-dos cèntims (821,92) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 12
de novembre de 2009, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles - Ramaderes,
Empreses de Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic i Entitats
Culturals, situades en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de
Barcelona.
Atès que d’acord amb el que disposaven les bases, la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, en sessió de data 27 de maig de 2010 va aprovar la relació d’ajuts en el
marc de l’esmentada convocatòria, tot d’acord amb la proposta formulada pel president
del corresponent òrgan col·legiat.
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Atès que d’acord amb la base dotzena de les bases reguladores, la subvenció s’havia
de justificar abans del 30 de juny de 2011, excepte per a les activitats culturals que
havien de justificar abans del 31 de desembre de 2010.
Atès que en el marc d’aquesta convocatòria es va aprovar l’atorgament d’una
subvenció al Sr. Joaquim Draper Torras, per treballs forestals a la finca de Can Draper,
en la línia d’explotacions forestal del Parc del Montnegre Corredor, per un import de
821,92€.
Atès que el Sr. Joaquim Draper Torres, comunica la renúncia a la subvenció per
treballs forestal a la finca de Can Draper, ja que li ha estat concedit un altre ajut per
pal·liar els danys de les nevades que cobreix els mateixos treballs forestals.
Vistos aquests antecedents i atès l’informe tècnic favorable caldria procedir a la
revocació de la subvenció atorgada l’any 2010, al Sr. Joaquim Draper Torres, per un
import de 821,92 €.
Atès l’article 30, apartat 2, de la Llei Estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Vist el Decret número 7362/11, de 20 de juliol de 2011, epígraf 5.I.2.a), que atribueix a
la Junta de Govern la competència per aprovar la convocatòria i la concessió de
subvencions en concurrència competitiva.
En virtut de tot això, el cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al
Vicepresident 3r. i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la
Junta de Govern la proposta d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Donar de baixa, a petició de l’interessat, la subvenció atorgada en la
convocatòria de l’any 2010 per treballs forestals a la finca de Can Draper, al Sr.
Joaquim Draper Torras, per un import de 821,92 €,.
Segon.- Comunicar els presents acords a l’interessat pel seu coneixement i als efectes
escaients.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
25.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, als efectes
de l’actuació “Vorera de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2”.- 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.
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En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Castellbell i el Vilar s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat “Vorera de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2”.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vista la Refosa número 1/2011, epígraf 3.4.I.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/77952 d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“

CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
NIF:
Actuació:
Periodificació de
l’aportació de la Diputació
Codi XBMQ:
Tipus de suport:
Centre Gestor

Ajuntament de Castellbell i el Vilar
XXXXXXXXX
Vorera de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2
2011
380.000
€
Total
380.000
€
11/X/77952
Suport econòmic
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa número 1/2011, sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, publicada al BOPB de data 23/09/2011; assistit per la secretària general de la
corporació, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la
Presidència de la corporació de data 8/09/2011, publicat al BOPB de data 23/09/2011.
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AJUNTAMENT DE CASTELLBELL I EL VILAR, representat per l’Alcaldessa presidenta de
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, Sra. Montserrat Badia Moreno assistida per la
secretària de l’ens, Sra. Maria Ubach Fuentes.
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.

Que l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar s’ha adherit al Protocol general del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la qual cosa, a
partir d’ara rebrà la denominació “ens local adherit”.

III.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i la Diputació
de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat “Vorera de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2”.

IV.

Que l’objecte, doncs, d’aquestes obres és la urbanització d’una nova vorera, donant
continuïtat a la vorera existent per el marge dret des del pk. 12+900 fins el pk.
13+175, punt en el que es preveu un creuament de carretera mitjançant un pas de
vianants, prosseguint la vorera pel marge esquerre fins el pk. 13+425 on finalitza al
trobar la vorera existent. Tot i que, l’àmbit que comprèn el pk. 13+175 al pk. 13+356,
no forma part de les obres objecte d’aquesta subvenció. Caldrà ajustar-se als
condicionants de l’autorització en tràmit (exp.11/02884) i de l’informe emès en data 24
de març de 2011.

V.

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 ...

VI.

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

Primer. Objecte del conveni
1. L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
Actuació a realitzar
Àmbit de suport del Pla
de concertació
Línia d’actuació

Vorera de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2
Infraestructures i equipaments
Foment del desenvolupament social i econòmic del territori
de la província
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local
adherit i el provincial:
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al
foment dels interessos municipals.
- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i cooperació
envers els municipis.
Segon. Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:
Per part de la Diputació:



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

Econòmic
2011
380.000 €.

380.000 €.

Per part de l’ens local adherit



L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar serà l’administració que durà a terme l’aprovació,
licitació, direcció (tant facultativa com de seguretat i salut) i execució de les obres de
“Vorera de connexió Burés-Borràs Tram 1 i 2”, redactat pel Tècnic J. A. i S. amb un
pressupost d’execució per contracta de 569.767,13 € (IVA Inclòs).
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar haurà d’ajustar l’execució de les mateixes a
l’autorització atorgada per la Diputació de Barcelona.
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les obres,
motivat per peticions de l’Ajuntament, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a
càrrec de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar.
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les instruccions de
gestió d’actuacions del Pla de concertació.
Tercer. Conservació i Manteniment
Obligacions de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar:



Amb l’ acta de recepció de les obres, es proposa que l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar
sigui el titular i conservi tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de
l’àmbit de la calçada de la carretera. A continuació es descriuen aquests elements:






Vorades, voreres, proteccions de les voreres, escales, rampes i paviments fora de la
plataforma de la calçada.
Murs de contenció i límits fora de la plataforma de la calçada.
Parterre, arbres i jardineres situats dins de l’àmbit de les obres.
Enllumenat i instal·lacions relacionades.
Mobiliari urbà.

80/89

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Obligacions de la Diputació de Barcelona



La Diputació de Barcelona conservarà:




La senyalització horitzontal i vertical de codi.
El ferm de la calçada.
El drenatge de la calçada.

Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, en
front de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements
de les obres dels quals n’assumeixen respectivament la conservació i el manteniment.
Quart. 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.
Cinquè. Justificació de les despeses
1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de desembre
de 2013.
2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de l’actuació,
mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de
l’ens local fa constar el següent:
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura.
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen l’actuació.
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació d’obres.
- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs
l’IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial,
bé una justificació total de l’ajut (última justificació).
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.
Sisè . Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de
justificacions per part de l’ens beneficiari.

81/89

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Setè. 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.
Vuitè. Identificació de la font de finançament
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.
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.
Novè. 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).
Desè. 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
Onzè. 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.
Dotzè. Incompliment
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a
la seva resolució.
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que
la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit
davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà
susceptible de recurs contenciós administratiu.
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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.
Tretzè. 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.
Catorzè. 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.
Quinzè. 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.
Setzè. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
Dissetè. 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.”

83/89

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- Aprovar i disposar una despesa de tres-cents vuitanta mil (380.000) €, amb
càrrec a l’aplicació G/31100/453A0/76260 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.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
26.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL” (11/X/78254) de l’Ajuntament
de Granollers.- 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 Granollers s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Adequació instal·lació elèctrica Escola Municipal del Treball.
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 l’apartat 3.4. i.3) 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, 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/78254, 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 Granollers
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Adequació instal·lació elèctrica Escola Municipal del Treball
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
150.000
€
€
Diputació
2012
€
Total
150.000 €
€
Codi XBMQ:
11/X/78254
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 26/7/2011, 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 adjunt/es; assistit/da pel/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 08/9/2011, publicat al BOPB de
23/09/2011.
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 Granollers i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
Adequació instal·lació elèctrica Escola Municipal del Treball.

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.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Granollers 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:
Adequació instal·lació elèctrica Escola Municipal
del Treball

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

Infraestructures i equipaments
Ordenació i gestió del territori
Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat

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
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):



Aportació de la Diputació
150.000 €

Periodificació
2011

150.000 €

Per part de l’ens local adherit

La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions
de gestió d’actuacions del Pla de concertació.
3.
Vigència del conveni
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà
l’any 2013.
4.
4.1.

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

4.2.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al
Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de
l’ens local fa constar el següent:
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- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que
contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import
justificat i data d’aprovació de la factura.
- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.
- Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació tots els documents originals
justificatius de les obligacions referides, així com dels ingressos que financen
l’actuació.
- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació
d’obres.
- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha
inclòs l’IVA deduïble.
- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació).
4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

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.
6.1.

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

6.2.

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

7.
7.1.

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

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

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a
www.diba.cat/concerta.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del
present conveni.
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
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14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
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 150.000 €, 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.
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 aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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