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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN  
 
 
Data:    24 de novembre de 2011 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11.10 hores del matí 
Hora d’acabament:  11.25 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Excm.   Sr.   Alberto Fernández Díaz 
Il.lm.      Sr.   Josep Llobet Navarro 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa Pagès 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García Cañizares 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
Il.lm.     Sr.   Alberto Villagrasa Gil 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Macia 
Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers Fargas 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva Santiveri 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona Garriga   
Il.lm.     Sr.   Andreu Carreras Puigdelliura 
Il.lma.   Sra. Mercè Rius Serra 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL  
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA  
 
Il.lm.      Sr.   Ferran Civil Arnabat 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué Moya 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana Ortells 
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Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy Mata 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom Ges 
 
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 10 de novembre de 2011. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
Ratificació de: 
 
2.- Decret de la Presidència de data 21 d’octubre de 2011, que resol modificar el 
protocol amb al Consorci per a la Commemoració del II Centenari de la Constitució de 
1812 i la Diputació de Barcelona amb motiu de la celebració de les activitats 
commemoratives del II Centenari de la Constitució de 1812 i la convocatòria a Corts de 
1810. 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
3.- Decret de la Presidència de data 11 de novembre de 2011, que proposa a la 
Presidència del Consorci del Parc de la Serralada Litoral el nomenament del Sr. Jordi 
Bellapart Colomer, com a Conseller Delegat. 
 
Dictàmens 
 
4.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 
 
5.- Dictamen que proposa designar l’Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares, 
representant de la Diputació en el Patronat de la Fundació Privada Ulls del Món. 
 

Es dóna compte del decret següent: 
 

6.- Decret de 26 d’octubre de 2011, de compareixença en el recurs contenciós 
administratiu núm. 489/2011-A, interposat pel senyor A. G. R. contra el decret de 27 de 
juliol de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys i perjudicis derivats d’un accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera 
C-1415,  a causa d’irregularitats a la calçada. 
 

Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 

7.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona que 
desestima el recurs 271/2011 interposat per la senyora S. C. S. contra el decret de 
24/12/2008 que li denegava l’accés a les dades per identificar el seu germà biològic i 
les circumstàncies de l’adopció. 
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8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs interposat pel senyor          
A. V. M. i l’entitat Hilo Direct Seguros y Reaseguros SA contra la resolució de 9/3/2010 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial relativa als danys 
materials ocasionats en el vehicle del recurrent en caure-li un arbre a sobre quan 
circulava per la carretera C-243; i reconeix el dret dels demandants a rebre la 
indemnització reclamada per un import total de nou-cents seixanta-quatre euros amb 
noranta-nou cèntims (964,99) €. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen que proposa l’atorgament d’una subvenció per concessió directa i del 
conveni específic de col·laboració regulador de la mateixa, entre el Centre Marocain de 
Recherche et Développement (CMRD) i la Diputació de Barcelona per a la realització 
del projecte “Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc” 
 
Servei de Govern Local 
 
10.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació dels ajuts econòmics 
corresponents a l’acció de suport “Punts d’informació i dinamització juvenil als centres 
d’educació secundària (PIDCES)”, en el marc de la convocatòria de l’any 2010 de 
l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de Concertació. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
11.- BADIA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitanta-
nou mil nou-cents seixanta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims (89.968,87) € a 
l’Ajuntament de Badia del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
12.- SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
seixanta-quatre mil sis-cents cinquanta-nou euros amb trenta-cinc cèntims 
(64.659,35)€ a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a l’objecte de subsidiar el 
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 
2011. 
 
13.- SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen que proposa subvenir en un 
import de deu mil cent seixanta euros amb setanta-sis cèntims (10.160,76) € a 
l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011. 
 
14.- PIERA.- Dictamen que proposa subvenir en un import setanta mil setze euros 
amb vuitanta-quatre cèntims (70.016,84) € a l’Ajuntament de Piera a l’objecte de 
subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del 
pressupost 2011. 
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15.- TARADELL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinc mil quatre-
cents quaranta-tres euros amb trenta-set cèntims (5.443,37) € a l’Ajuntament de 
Taradell a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar 
les inversions del pressupost 2011. 
 
Caixa de Crèdit 
 
16.- GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.-  Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent vint-i-cinc mil (125.000) €, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
17.- MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import cinquanta mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-
cinc cèntims (50.555,85) €, per a finançar l’actuació local “Canonades aigua potable” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
Servei de Contractació 
 
18.- Dictamen que proposa denunciar en temps i forma, el contracte relatiu a 
l’arrendament sense mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al carrer 
XXXX, XXX i 39 places d’aparcament en el mateix edifici, actualment subrogat a la 
societat ANPORA INMUEBLES, SL, amb NIF XXXXXXXX i, en conseqüència, donar 
per finalitzada la seva vigència el 31 d’agost de 2012, corresponent a la Direcció de 
Serveis d’Edificació i Logística. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
19.- Dictamen que proposa executar l’encomanda de gestió entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina, en matèria de carrera 
professional. 
 
20.- Dictamen que proposa executar l’encomanda de gestió entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Parc del Foix, en matèria de carrera professional. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES  

 
Serveis  de  Cultura 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament d’una subvenció a “Armats de 
Mataró, d’acord amb la proposta formulada per la comissió instructora prevista a les 
Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de 
subvencions per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per 
a l’any 2011. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del 
Papiol, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la 
Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Valentí i Almirall” d’aquest municipi. 
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Oficina de Difusió Artística 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’apartat Gestió econòmica de la 
minuta del protocol general per tal de formalitzar la participació dels ajuntaments 
interessats a adherir-se al programa Anem al Teatre a les comarques de l’Alt Penedès, 
Anoia, Bages, Garraf, Maresme i Osona pel període 2008 a 2012; i la participació dels 
ajuntaments interessats a adherir-se al programa Anem al Teatre a la comarca del 
Berguedà, pel període 2008 a 2012. 
 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
24.- Dictamen que proposa acceptar la rectificació de la renúncia de l’Ajuntament 
d’Avinyó a la concessió de l’acció de suport  econòmic consistent en fons de prestació 
“Suport a suficiència alimentària a les escoles bressol municipals” 2011, i, en 
conseqüència deixar sense efecte la part relativa a l’acceptació de la susdita inclosa a 
l’Acord de la Junta de Govern 467/11, i declarar l’efectivitat de la concessió de l’ajut de 
referència atorgat mitjançant Acord de la Junta de Govern 47/11, amb una aportació 
econòmica  de la Diputació per a l’any 2011 de  mil  cinc-cents seixanta-nou (1.569) €. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar l’annex del conveni específic 10X60369 “Reforma 
d’edifici per l’escola de música” que suposa una reducció de vint-i-un mil quatre-cents 
vuitanta (21.480) €, subscrit amb l’Ajuntament de Cabrils. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
Permisos d’obres 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Bagà, en resolució de l’expedient núm. 2011/3503. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. A. S., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/6331. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.           
M. R. V., en resolució de l’expedient núm. 2011/6518. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, en resolució de l’expedient núm. 2011/6796. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A. F. D., en 
resolució de l’expedient núm. 2011/6856. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de tall de carril amb pas alternatiu 
a favor de l’empresa Freyssinet, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6859. 
 

32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de pas de vianants a 
favor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en resolució de l’expedient núm. 
2011/6975. 
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33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Eix 
Diagonal, en resolució de l’expedient núm. 2011/7181. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de marques vials a favor 
de l’empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA (SICE), en resolució 
de l’expedient núm. 2011/7409. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Tordera, en resolució de l’expedient núm. 2011/7470. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’instal·lació de rètols informatius 
a favor de l’Ajuntament de Gualba, en resolució de l’expedient núm. 2011/7472. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’instal·lació de rètol informatiu a 
favor de la Ute Psaru Llobregat Nord, en resolució de l’expedient núm. 2011/7659. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
38.- Dictamen que proposa rectificar l’import de la subvenció atorgada a l’escola 
municipal Salvador Llobet de Granollers, reduint en set-cents vint-i-nou (729) € la 
quantitat atorgada per error material, ja que se li va aplicar el percentatge de 
subvenció com a escola situada dins un municipi de l’àmbit de la xarxa de parcs quan 
estava situada fora de parc. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació de la concessió 
administrativa en la gestió de l’equipament d’El Bellver i l’Agustí al parc natural del 
Montseny, amb una proposta d’inversió mínima de vint-i-sis mil (26.000) €. 
 
40.- Dictamen que proposa revocar inicialment les subvencions del Grup de Recerca 
Quaternari, Associació Cannova, Associació Amics desenv. Talamanca i Associació 
Productors Parc Sant Llorenç, atorgades en la convocatòria de l’any 2010 a Entitats 
Culturals, per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, per un import 
total de mil set-cents vuitanta euros amb setanta-quatre cèntims (-1.780,74) €. 
 
41.- Dictamen que proposa revocar inicialment la subvenció atorgada l’any 2010 a la 
Sra. Mercè Guarro Miralles, destinada a la millora d’habitatges en l’àmbit dels parcs 
naturals per justificar fora de termini, per un import de dos mil tres-cents cinquanta-dos 
euros amb noranta-cinc cèntims (-2.352,95) €. 
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació “la 
Caixa” per al desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals 
protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, per a l’any 2012, per import d’un 
milió cinc-cents mil (1.500.000) €. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades per 
la prevenció local d’incendis forestals l’any 2011 a l’ADF Vol Ges al municipi de Les 
Masies de Voltregà. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de 
l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i 
activitats del Pla de Concertació “Fons de prestació destinats al finançament dels 
serveis socials d’atenció domiciliària”. 
 
45.- Dictamen que  proposa aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de 
l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i 
activitats del Pla de Concertació “Fons de prestació destinats al finançament dels 
serveis socials bàsics”. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació del programa 
complementari d’urgència social per a l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de Concertació. 
 

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 10 de novembre de 2011, es pregunta si 
existeix alguna objecció o esmena i en aquest sentit es fa constar que per error 
material no figura com assistent la Diputada Sra. Mireia Solsona i es rectifica 
confirmant la seva assistència a la Junta de Govern del dia 10. Tot seguit s’aprova dita 
Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA  

 
2.- Decret de la Presidència de data 21 d’octubre d e 2011, que resol modificar el 
protocol amb al Consorci per a la Commemoració del II Centenari de la 
Constitució de 1812 i la Diputació de Barcelona amb  motiu de la celebració de 
les activitats commemoratives del II Centenari de l a Constitució de 1812 i la 
convocatòria a Corts de 1810.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de data 28.4.2011 es va adoptar aprovar el protocol 
per establir les bases de col·laboració entre el Consorcio para la Conmemoración del II 
Centenario de la Constitución de 1812 i la Diputació de Barcelona amb motiu de la 
celebració de les activitats commemoratives del II Centenari de la Constitució de 1812 
i la convocatòria a Corts de 1810. 
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Posteriorment, el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la 
Constitución de 1812 ha manifestat la necessitat de modificar el pacte tercer de la 
minuta del dit protocol. Concretament, el pacte tercer assenyalava: 
 
“TERCERO.- Compromisos por parte del Consorcio 
 
Por el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, 
se asume el compromiso de facilitar la instalación de una placa conmemorativa, u otro 
elemento distintivo de recuerdo en el lugar de nacimiento de los diputados antes 
mencionados o en su defecto, en el lugar que a tal efecto se designe por los 
ayuntamientos de los municipios de origen de los mismos, así como editar, publicar y 
difundir un Libro que glose la memoria de los Diputados Constituyentes, y la entrega 
de ejemplares a la Corporación provincial. El Consorcio, directamente o en 
colaboración con terceros, realizará el diseño de la placa o elemento ornamental 
distintivo para el recuerdo del diputado.” 
 
La nova redacció del pacte tercer de la minuta del protocol que es proposa és la 
següent: 
 
“TERCERO.- Compromisos por parte del Consorcio 
 
Por el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, 
se asume el compromiso de editar, publicar y difundir un libro que glose la memoria de 
los Diputados Constituyentes, y la entrega de ejemplares a la Corporación provincial al 
igual que la entrega de una placa conmemorativa”. 
 
Per altra part, atès el temps transcorregut des de l’aprovació, les persones signatàries 
per part d’ambdues entitats han canviat, i caldrà, per tant, adaptar la minuta.. 
 
La Diputació Provincial de Cadis ha manifestat la seva voluntat de fer un acte aquest 
mes d’octubre relacionat amb la Commemoració del II Centenari i la signatura d’aquest 
protocol amb diferents diputacions provincials. 
 
Vist l’epígraf 2.4 b) 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, que atribueix a la presidència l’exercici, per raons d’urgència, 
de les competències de la Junta de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als 
efectes de ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
Atès que es donen les raons d’urgència que ho justifica. 
 
En virtut de tot això, i als efectes de què concordi el text aprovat amb el que ha de ser 
objecte de signatura, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.-  Modificar la minuta del protocol d’intencions aprovada en sessió de la Junta 
de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 28.4.2011, relatiu a la 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

9/120 

Commemoració del II Centenari de la Constitució de 1812, en el sentit de modificar el 
pacte tercer del protocol aprovat, i substituir-lo pel text següent: 
 
“TERCERO.- Compromisos por parte del Consorcio 
 
Por el Consorcio para la Conmemoración del II Centenario de la Constitución de 1812, 
se asume el compromiso de editar, publicar y difundir un libro que glose la memoria de 
los Diputados Constituyentes, y la entrega de ejemplares a la Corporación provincial al 
igual que la entrega de una placa conmemorativa”. 
 
Adaptar, igualment, la identitat dels representants de les parts en la signatura, en 
relació a la Diputació de Barcelona i, si cal, la de l’altre part. 
 
Segon.-  Donar compte a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona als efectes 
de la seva ratificació en la següent sessió que celebri. 
 
Secretaria General 
 
3.- Decret de la Presidència de data 11 de novembre  de 2011, que proposa a la 
Presidència del Consorci del Parc de la Serralada L itoral el nomenament del Sr. 
Jordi Bellapart Colomer, com a Conseller Delegat.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2010, en la mateixa sessió va 
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona  
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.   
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, 
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per 
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines 
persones s’atorga representació. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la 
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es 
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum 
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26.7.2011 va adoptar un 
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la 
designació de representants. 
 
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant 
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aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
Respecte del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, s’ha convocat una sessió la 
propera setmana, per nomenar els càrrecs, i correspon a la Diputació de Barcelona 
proposar a la persona que ha d’ocupar el lloc de Conseller Delegat. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.-  Proposar  a la Presidència del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, 
d’acord amb l’art. 14 dels Estatuts, el nomenament del Sr. Jordi Bellapart Colomer , 
Gerent dels Serveis d’Espais Naturals, com a Conseller Delegat . 
 
Segon.-  Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern de la Diputació en la primera 
sessió que celebri als efectes de la seva ratificació. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Parc de la Serralada Litoral, i a 
la persona proposada, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa el nomenament de represent ants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, en la mateixa sessió va 
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona  
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.   
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, 
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per 
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines 
persones s’atorga aquesta representació. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la 
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es 
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
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per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum 
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en 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. 
 
Així mateix, en les sessions de la Junta de Govern de dates 27.10.2011 i 10.11.2011 
s’han detectat unes errades materials que cal subsanar, d’acord amb la previsió que fa 
l’art. 105.2 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, i respecte la 
possibilitat de rectificar els errors materials en qualsevol moment. 
  
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Designar  a les persones que es detallen representants de la Diputació de 
Barcelona en cadascun dels organismes públics que es relacionen a continuació:  
 
A) Consorcis 
 

1. Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socia ls - ICPS -   
 

Primer.-  Designar els vuit representants  de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Universitari Institut de Ciències Polítiqu es i Socials - ICPS com a 
vocals en el Consell de Govern , d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci. 
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Les persones designades són: 
 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
- Sr. Josep Maria Elorduy Vidal 
- Sr. Antoni Fogué Moya 
- Sr. Emiliano Jiménez León 
- Sr. Alberto Villagrasa Gil 
- Sr. Joaquim Colominas Ferran 
- Sr. Eduard López Domènech 
- Sr. Alejandro Mañas Ballesté 
 
Segon.-  Designar representant  de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
Universitari Institut de Ciències Polítiques i Soci als  el Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares, com a vocal  en la Comissió Executiva,  d’acord amb l’art. 14 dels 
Estatuts del Consorci. 
 
Tercer.-  D’acord amb els propis Estatuts, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras  
com a nou President de la Diputació de Barcelona,  és membre nat  dels dos 
òrgans de Govern, del  Consell de Govern i de la Comissió Executiva , al qual, 
actualment, li correspon la Presidència del Consorci , que és rotativa, fins el 31 de 
desembre de 2011.  

 
2. Consorci Sanitari de Barcelona  (NIF XXXXXXXXX) 

 
Designar representant de la Diputació de Barcelona, en la doble condició de 
Diputat Provincial i regidor de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Alberto Villagrasa 
Gil  com a vocal en el Consell de Salut  del Consorci Sanitari de Barcelona , 
d’acord amb la DT 9a., i la DA 14ª, de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació 
sanitària de Catalunya. 

 
3. Consorci de l’Escorxador Comarcal del Bages  (XXXXXXXXX) 

 
Primer.-  Designar 4 representants  de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
l’Escorxador Comarcal  del Bages  com a vocals en la Junta de Govern  d’acord 
amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Carles Rossinyol Vidal 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 
- Sr. Xavier Boltaina Bosch 
- Sr. Jordi Roca Ventura 
 
Segon.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
l’Escorxador Comarcal del Bages, d’entre els designats a la Junta de Govern,  el 
Sr. Josep Oliva Santiveri  com a vocal  en la Comissió Permanent , d’acord amb 
l’art.12 dels Estatuts del Consorci. 
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4. Consorci de Formació i d’Iniciatives de Cercs-Be rguedà  (XXXXXXXXX) 
 

Primer.-  Designar els tres representants  de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci de Formació i d’Iniciatives de Cercs-Bergu edà com a vocals  en la 
Junta General , d’acord amb l’art. 10  dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Alberto Fernández Díaz 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 
- Sr. Alejo Trullás  Rosal 
 
Segon.-  Designar els dos representants  de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci de Formació i d’Iniciatives de Cercs-Bergu edà com a vocals  en la 
Comissió Executiva , d’acord amb l’art. 11  dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Alberto Fernández Díaz 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 

 
5. Consorci Institut d’Estudis Regionals  i Metropo litans de Barcelona  

(XXXXXXXXX) 
 

Primer.- Designar els dos representants  de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolita ns de Barcelona   com a 
vocals en el Consell de Govern , d’acord amb l’art.6 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Josep Maria Elorduy Vidal 
- Sr. Carlos Nieto Fernández 
 
Segon.- D’acord amb els articles 7 i 8 dels propis Estatuts, l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve Figueras,  com a President de la Diputació de Barcelona,  és membre nat , 
i, per tant, Vice-president 2º i membre de la Comissió Executiva . 

 
B) Altres Ens 
 

1. TURISME DE BARCELONA   (Ajuntament de Barcelona) 
 

Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Barcelona, per designar una 
persona en l’ens Turisme de Barcelona , a proposta del Vice-president primer de 
la Corporació, i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, es proposa el nomenament del Sr. Francesc Vila Albe t, en 
representació de la Diputació de Barcelona, perquè s’integri com a membre 
observador en el Comitè Executiu. 
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2. INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL  (IMET), Organisme 
autònom. Ajt. Vilanova i la Geltrú) NIF XXXXXXXXX 

 
Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, donant 
compliment a l’acord del seu plenari adoptat en la sessió del dia  12.9.2011,  per 
designar una persona en l’ens INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I TREBALL 
(IMET), a proposta del Vice-president primer de la Corporació, i President delegat 
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, es proposa el 
nomenament de la Sra. Mercè Munne Dedeu  en representació de la Diputació 
de Barcelona, perquè s’integri com a vocal en el Consell Rector. 
 

3. CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT  DE 
BARCELONA  

 
Designar 2 representants  de la Diputació de Barcelona, en el Consell de la 
Formació Professional de la Ciutat de Barcelona, els quals formaran part del 
Plenari i de la Comissió Permanent  de l’esmentat Consell, d’acord amb els 
articles 11 i 14 de les seves normes de funcionament. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sra. Maria Montserrat Arboix Llobell 
- Sr. Leandro Mayola Tresserras 

 
SEGON.-   Procedir a la correcció de l’error material detectat en el dictamen aprovat 
per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011, pel qual es designaven 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics, d’acord 
amb el següent detall: 
 

Fundació Àngels Garriga de Mata   (NIF XXXXXXXXX) 
 
1.1 En relació a la persona designada suplent, a l’apartat Segon de l’acord referit a 
aquesta Fundació,  
 

On diu :   Montserrat Arboix Llobet 
Ha de dir:   Maria  Montserrat  Arboix Llobell 
 

1.2 Per tant, el referit apartat Segon, restarà de la següent manera 
 

“Segon.-  Designar com a suplent a la Sra. Maria Montserrat Arboix Llobell , 
d’acord amb les previsions dels propis estatuts.” 

 
TERCER.-  Procedir a la correcció de l’error material detectat en el dictamen aprovat 
per la Junta de Govern en la sessió de data 10.11.2011, pel qual es designaven els 
representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics, d’acord 
amb el següent detall: 
 

Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privad a  (XXXXXXXXX) 
 

En relació a la redacció de l’apartat Quart de l’acord referit a aquesta Fundació: 
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On diu:   
 
“Quart.-  D’acord amb l’art. 32 dels Estatuts del Consorci, El Sr. Salvador Esteve 
Figueras i la Sra. Mònica Querol Querol, s’integrar an en l’Assemblea General.” 
 
Ha de dir: 
 
“Quart.-  D’acord amb l’art. 32 dels Estatuts de la Fundació, El Sr. Salvador Esteve 
Figueras i la Sra. Mònica Querol Querol, s’integrar an en l’Assemblea General.”  

 
QUART.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les 
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat, 
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es 
modifiquin abans. 
 
CINQUÈ.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa designar l’Il.lm. Sr. Joan  Carles García Cañizares, 
representant de la Diputació en el Patronat de la F undació Privada Ulls del Món.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona per acord del Ple de data 28.6.2001 va aprovar la integració 
de la Corporació com a Patró Fundacional en la Fundació Privada Ulls del Món, 
l’objecte de la qual és atendre les necessitats sanitàries i, molt especialment, aquelles 
relacionades amb l’oftalmologia dels països de l’anomena tercer món. 
 
Els estatuts de la Fundació preveuen al seu art. 13 el següent: 
 

“El Patronat estarà compost per un màxim de 21 patrons. El càrrec de patró té una 
durada de 3 anys i és reelegible per períodes d’igual durada. Els patrons seran 
designats entre persones que, compartint l'esperit fundacional, siguin 
representatives de diversos sectors de la societat. 
 
El patronat fundacional tindrà una durada de permanència inicial en el càrrec de 5 
anys, i serà reelegible per períodes d’igual durada. 
 
Els patrons fundacionals designaran el patrons subsegüents per majoria simple de 
vots. Aquests gaudiran del mateix dret de designació. 
 
Al final de cadascun dels mandats els patrons, si volen continuar en el càrrec, se 
sotmetran a ratificació. Així mateix es proveirà en cas de renúncia i dimissió d’algun 
membre del patronat, si es considera oportuna la seva substitució.” 

 
En aquest sentit, el 15.6.2006 la llavors Comissió de Govern va acordar renovar 
aquesta permanència per cinc anys més, termini que va finalitzar el passat mes de 
juny de 2011. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

16/120 

Atesa la pertinença de la Direcció de Barcelona a la Fundació Ulls del Món, amb motiu 
de la constitució de la nova Corporació correspon designar un nou representant de la 
Diputació. 
 
En aquest sentit es considera oportú designar l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, 
Diputat Adjunt a la Presidència, fet que porta implícita la permanència de la Diputació 
en la Fundació per un període de 5 anys més, és a dir, fins al 15.6.2016.  
 
Vista la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (apartat 3.4.f), 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, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència  eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Designar l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat Adjunt a la 
Presidència, com a representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la 
Fundació Privada Ulls del Món. 
 
Segon.-  Notificar la present  resolució a la Fundació Privada Ulls del Món, i a la 
persona designada, per al seu coneixement i efectes 
 
6.- Decret de 26 d’octubre de 2011, de compareixenç a en el recurs contenciós 
administratiu núm. 489/2011-A, interposat pel senyo r A. G. R. contra el decret de 
27 de juliol de 2011 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats d’un acc ident de trànsit que va tenir 
lloc a la carretera C-1415,  a causa d’irregularita ts a la calçada.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada 
del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 489/2011-A, procediment 
ordinari, interposat pel senyor A. G. R. contra el Decret de data 27 de juliol de 2011, 
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats d'un accident de circulació sofert el dia 24 de febrer de 2010 quan 
circulava amb la seva motocicleta per la carretera C-1415 a causa, segons el 
reclamant, d'existència d'irregularitats a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, 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 19 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
Asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España com a part interessada 
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en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té subscrita una pòlissa 
amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de responsabilitat patrimonial, la 
qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació en els processos jurisdiccionals 
que es suscitin envers aquesta matèria. 
 
Atès que la Companyia Asseguradora Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i 
Cardona, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels 
tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecases per assumir la defensa i la 
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les 
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia. 
 
Vist 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. 
489/2011-A, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona 
pel senyor A. G. R. contra el Decret de data 27 de juliol de 2011, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats 
d'un accident de circulació sofert el dia 24 de febrer de 2010 quan circulava amb la 
seva motocicleta per la carretera C-1415 a causa, segons el reclamant, d'existència 
d'irregularitats a la calçada. 
 
Segon.-  Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.-  Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 489/2011-A, a la Companyia Asseguradora 
Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i 
Cardona i el procurador dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
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. 
 
7.- Dictamen que proposa donar compte de la sentènc ia favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat de P rimera Instància núm. 21 de 
Barcelona que desestima el recurs 271/2011 interpos at per la senyora S. C. S.  
contra el decret de 24/12/2008 que li denegava l’ac cés a les dades per identificar 
el seu germà biològic i les circumstàncies de l’ado pció.-  La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La senyora S. C. S. va interposar demanda davant el Jutjat de Primera Instància núm. 
21 de Barcelona, la qual se segueix en el procediment núm. 271/2011, contra el decret 
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de la Diputació de 24/12/2008 que li denegava l’accés a les dades per identificar el seu 
germà biològic i les circumstàncies de l’adopció. Al·lega la recurrent la vulneració del 
seu dret a la integritat personal i familiar. 
 
El 21/10/2011, el Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona dicta sentència per 
la qual desestima la demanda interposada per la senyora S. C. S. contra la Diputació 
de Barcelona. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència es determina, 
d’una banda, que la recurrent no ha patit cap de les intromissions regulades en l’art. 7 
de la Llei orgànica 1/82, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i familiar i a la pròpia imatge, i per tant, no s’ha vulnerat el seu dret a l’honor 
ni a la seva imatge; i d’altra banda, que el dret a decidir si vol conèixer o no la seva 
família biològica correspon, en aquest cas, al germà, en la seva condició d’adoptat. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable  per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona 
en el procediment ordinari núm. 271/2011, que desestima la demanda interposada per 
la senyora S. C. S. contra el decret de la Diputació de 24/12/2008 pel qual se li 
denegava l’accés a les dades per identificar el seu germà biològic i les circumstàncies 
de l’adopció. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat de Primera Instància núm. 21 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentènc ia dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs interposat 
pel senyor A. V. M. i l’entitat Hilo Direct Seguros  y Reaseguros SA contra la 
resolució de 9/3/2010 que desestimava la reclamació  de responsabilitat 
patrimonial relativa als danys materials ocasionats  en el vehicle del recurrent en 
caure-li un arbre a sobre quan circulava per la car retera C-243; i reconeix el dret 
dels demandants a rebre la indemnització reclamada per un import total de nou-
cents seixanta-quatre euros amb noranta-nou cèntims  (964,99) €.- 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 senyor A. V. M. i l’entitat Hilo Direct Seguros y Reaseguros S.A. van interposar 
demanda davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, la qual se 
segueix en el procediment abreujat núm. 3320/2010, contra la resolució de la Diputació 
de Barcelona de 9/3/2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial relativa als danys materials ocasionats en el vehicle del recurrent en caure-
li un arbre a sobre quan circulava per la carretera C-243. 
 
El 20/10/2011, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat 
sentència que estima el recurs núm. 3320/2010, i reconeix el dret de Hilo Direct 
Seguros y Reaseguros S.A a ser indemnitzada per la Diputació de Barcelona en 
l’import de 290,66 € i el dret del senyor A. V. M. a ser indemnitzat en la quantitat de 
674,33 €, amb les actualitzacions i els interessos legals que corresponguin. 
 
D’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es determina 
que la causa de l’accident s’atribueix a un element que integra la infraestructura de la 
carretera de la Diputació de Barcelona i, per tant, es constaten els requeriments 
inherents a la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat 320/2010, que estima 
el recurs interposat pel senyor A. V. M. i l’entitat Hilo Direct Seguros y Reaseguros, 
S.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona que desestimava la reclamació 
de responsabilitat patrimonial relativa als danys materials ocasionats en el vehicle del 
recurrent en caure-li un arbre a sobre quan circulava per la carretera C-243; i reconeix 
el dret de l’entitat Hilo Direct Seguros y Reaseguros, S.A. a ser indemnitzada per la 
Diputació en l’import en l’import de 290,66 € i el dret del senyor A. V. M. a ser 
indemnitzat en la quantitat de 674,33 €, amb les actualitzacions i els interessos legals 
que corresponguin. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9.- Dictamen que proposa l’atorgament d’una subvenc ió per concessió directa i 
del conveni específic de col·laboració regulador de  la mateixa, entre el Centre 
Marocain de Recherche et Développement (CMRD) i la Diputació de Barcelona 
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per a la realització del projecte “Plataforma Local  Med: governança local a la 
mediterrània/Marroc”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la petició formulada pel Centre Marocain de Recherche et Développement per tal 
que li sigui concedida una subvenció per col·laborar en el finançament del projecte 
“Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc” (en endavant 
Plataforma Local Med Marroc). 
 
Vist que la cooperació al desenvolupament es contempla ja en el paràgraf setè del 
preàmbul de la Constitució Espanyola on es parla de la col·laboració en l’enfortiment 
de relacions pacífiques i de la cooperació eficaç entre els pobles de la Terra.  
 
Vist que la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament, en el seu article 20, reconeix les competències dels ens locals per 
a realitzar cooperació al desenvolupament sobre la base del principis de autonomia 
pressupostària i autorresponsabilitat, i, en l’article 34, preveu que els projectes de 
cooperació al desenvolupament s’executaran mitjançant l’atorgament de subvencions 
i/o la formalització de convenis de col·laboració.  
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que, aquesta Ordenança estableix, al seu article 15, els supòsits que habiliten a 
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
Atès que en el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes 
a l’apartat c) del punt 1 de l’article 15 de l’Ordenança per tal que es pugui procedir a la 
concessió d’una subvenció per concessió directa, pels següents motius: 
 

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

 

-  La naturalesa del projecte així com del beneficiari de la subvenció són 
incompatibles amb el principi de concurrència donat que es tracta d’un projecte 
que ha de ser executat pel CMRD, ja que aquesta institució promou i gestiona el 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

21/120 

projecte Local Med, projecte complementari de la Plataforma Local Med Marroc. 
A més, l’experiència del seu equip en la promoció de la governança local i la 
cohesió social i les seves relacions estables de partenariat amb les ciutats, 
especialment, de la regió nord del Marroc, esdevenen elements clau per 
considerar a CMRD com el soci idoni per a portar a terme aquest projecte. 

 
Atès que el primer paràgraf de l’article 28 LGS habilita a que aquestes subvencions 
s’instrumentin mitjançant conveni.  
 
Atès que, segons l’apartat segon de l’article 15 de l’Ordenança, en el text del conveni, 
a més del beneficiari, l’objecte i la quantia de la subvenció, es fixaran el termini 
d’execució de l’activitat subvencionada, el termini i la forma de justificació, la forma de 
pagament, així com la compatibilitat amb altres subvencions o ajudes rebudes per la 
mateixa finalitat. 
 
Atès que no es considera necessària la prestació de garantia per l’avançament del 
pagament d’una part de la subvenció. 
 
Vist que la competència per a l’aprovació dels convenis específics l’import dels quals 
supera els 100.000 € correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
segons l’establert al punt 3.4.i.3) 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 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 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió directa al Centre 
Marocain de Recherche et Développement (CMRD), amb número de registre 
1075/DMTA, per un import de cent quaranta-un mil cinc-cents quaranta-dos euros amb 
vuitanta cèntims (141.542,80) €, destinada a col·laborar en el finançament del projecte 
“Plataforma Local Med: governança local a la mediterrània/Marroc”, d’acord amb 
l’apartat c), del punt 1, de l’article 15 de l’Ordenança General de Subvencions. 
 
Segon.- Aprovar la minuta de conveni regulador de la subvenció, el text literal de la 
qual és el següent: 
 

“ CONVENIO A FORMALIZAR CON EL CENTRE MAROCAIN DE REC HERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT (CMRD) PARA EL DESARROLLO DEL PROYECT O “PLATAFORMA 

LOCAL MED: GOBERNANZA LOCAL EN EL MEDITERRÁNEO/MARR UECOS” 
 

ENTIDADES QUE INTERVIENEN 
 
De una parte, Centre Marocain de Recherche et Développement (CMRD), con domicilio en 
XXXX  y número de registro XXXX, representada por su Presidenta, Sra. Latifa El Bouhsini. 
 
Y, de otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (08008) y NIF XXXXXXXXX, representada por el Excm. Sr. Salvador Esteve i 
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Figueras, Presidente de la Diputación de Barcelona, a tenor de las competencias que le 
confiere el Texto Refundido 1/2011 sobre delegación de competencias y atribuciones de 
órganos de la Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB de 23 de septiembre de 
2011) y asistido por la Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las 
facultades reservadas en el Decreto de la Presidencia de la corporación de 8 de septiembre 
de 2011 (BOPB  de 23 de septiembre de 2011). 
 
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
En consonancia con las tendencias actuales de internacionalización municipalitsta, la 
Diputación de Barcelona ha integrado paulatinamente la acción internacional en tanto que 
política pública. El propio Plan de Acción del Mandato 2008-2011 recoge explícitamente las 
relaciones internacionales como una línea de su actuación estratégica. 
 
En este marco, la Diputación de Barcelona ha apostado por consolidar su compromiso con 
la cooperación al desarrollo desde la especificidad del gobierno local y, en consecuencia, 
promueve relaciones y alianzas con el objetivo de reforzar la gobernabilidad democrática y 
el desarrollo local en los países en desarrollo. 
 
Partiendo de dicha especificidad del gobierno local, los principios de la cooperación 
descentralizada pública, de las prioridades estratégicas identificadas en las regiones 
prioritarias de actuación y de la experiencia acumulada hasta el momento, la Diputación de 
Barcelona concentra sus intervenciones de cooperación en: 

 
i) El refuerzo institucional y de las capacidades a través de la formación y la 

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

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

políticas públicas innovadas que incluyan un enfoque participativo. 
 

El Centre Marocain de Recherche et Développement (en adelante, CMRD) es una 
organización que defiende un modelo de desarrollo que alterna la investigación y la acción 
sobre el terreno en la promoción del desarrollo local. Desde su creación, CMRD ha 
colaborado en importantes proyectos de descentralización y de refuerzo de los gobiernos 
locales, principalmente vinculados a la región del Norte de Marruecos. El proyecto Local 
Med, complementario a la Plataforma Local Med Marruecos, constituye un claro ejemplo 
que muestra la voluntad de esta organización de velar por la buena gobernanza local a 
través de intercambios de experiencias y conocimiento entre comunas urbanas del norte de 
Marruecos y municipios de la provincia de Barcelona. Por otro lado, CMRD cuenta con un 
reconocido equipo de expertos con una larga trayectoria en desarrollo local. 
 
El proyecto se inscribe en el marco de la cuenca Mediterránea Sur, focalizándose en el 
entorno de la provincia de Barcelona y el norte de Marruecos. El espacio Mediterráneo es, 
cada vez más, una prioridad geopolítica, de relaciones económicas y demográficas, y la 
inmigración del sur al norte uno de los hitos más relevantes de estos flujos de relación. La 
asimetría entre el norte y el sur del Mediterráneo en cuanto a desarrollo socioeconómico es 
uno de los problemas más graves que tiene la región. Los flujos migratorios han generado 
un espacio de interacción, de vínculos sociales y culturales cada vez más relevantes. A su 
vez, se intensifican las relaciones de cooperación al desarrollo del sector público y de las 
ONGs, los intercambios comerciales y las inversiones de empresas en el norte del 
Marruecos, así como una incipiente participación de las ciudades y de los gobiernos locales 
en esta dinámica. 
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En este contexto hay que destacar la importante transformación institucional que está 
viviendo Marruecos, que apunta a la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos 
locales, históricamente ausentes en las políticas de desarrollo como institución de 
proximidad. Esta tendencia en el marco legislativo requiere del fortalecimiento de las 
estructuras municipales y de las capacidades para liderar procesos de desarrollo local. Al 
mismo tiempo, los gobiernos municipales de la provincia de Barcelona aumentan sus 
iniciativas para generar vínculos de cooperación directa con gobiernos municipales de 
Marruecos, especialmente con aquellas ciudades de origen de los inmigrantes residentes en 
sus municipios. Pero también motivadas por la construcción de políticas públicas de 
cooperación al desarrollo centradas en el fortalecimiento de las políticas municipales y en la 
mejora de las capacidades de gestión de sus homólogos marroquíes. Los intercambios, el 
aprendizaje compartido y la reciprocidad institucional, se abren como nuestras perspectivas 
de cooperación internacional. 
 
El proyecto Plataforma Local Med Marruecos tiene como antecedente inmediato el proyecto 
Progol (Promoción del buen Gobierno Local), promovido por las ONGs Adelma (Tánger) y 
Proyecto Local (Barcelona), dirigido a la promoción de la buena gobernanza en los 
municipios norteños de Marruecos. En el marco de este proyecto se promovieron los 
intercambios, el conocimiento de experiencias y la reflexión compartida entre 6 municipios 
de la provincia de Barcelona (Badalona, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu 
de Llobregat y Santa Perpétua de Mogoda) y 4 comunas urbanas del norte de Marruecos 
(Larache, Mdiq, Tánger y Tetuan). En estos encuentros se identificaron problemáticas, se 
perfilaron prioridades y temas de interés mutuo con el fin de generar redes y/o plataformas 
de cooperación. Asimismo, otras acciones institucionales se enmarcan también en la 
génesis de este proyecto, como, por ejemplo, la acción de Art Gold del PNUD Marruecos, la 
acción de la propia Diputación de Barcelona a través del proyecto de cooperación directa 
IMADEL (Instituto Marroquí para el Desarrollo Local), las iniciativas del Área Metropolitana 
de Barcelona, las de diversos municipios de la provincia de Barcelona o las de algunos 
fondos municipales como el Fons Català de Cooperació. 
 
En el marco del proyecto Progol, los ayuntamientos implicados en el mismo, realizaron 
varias actividades de intercambio, de identificación de problemas comunes y de propuestas 
de cooperación futuras. De hecho, la Plataforma Local Med Marruecos recoge las 
propuestas surgidas en estos encuentros. En el mes de octubre de 2009, se realizó un 
encuentro en Tetuan-Mdiq y Tánger y, en marzo de 2010, se organizó otro en Barcelona. Se 
realizaron talleres temáticos y se presentaron experiencias y proyectos en ejecución en los 
diferentes municipios de ambos lados. En el mes de abril de 2011 se organizó también un 
encuentro con los ayuntamientos de la provincia de Barcelona implicados, a los que se 
sumaron otros ayuntamientos interesados en adherirse a la dinámica de la Plataforma 
(Barberà del Vallès, Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Terrassa y el Área Metropolitana de 
Barcelona), en el que se presentó la propuesta de la Plataforma Local Med Marruecos. En 
paralelo, nuevas comunas marroquíes han mostrado su interés en sumarse (Assilah, Chef 
Chaouen, Fnidaq, Ksar El Kebir, Martil y Nador). 
 
Tras la constitución de los nuevos equipos municipales, en la provincia de Barcelona se ha 
verificado el interés de un elevado número de municipios interesados en participar de la 
dinámica y actividad de la Plataforma Local Med Marruecos. 
 
En la implementación de esta Plataforma, se prevé seguir contando con el apoyo de 
Proyecto Local. Asimismo la Plataforma pretende contar con la colaboración de Art Gold del 
PNUD Marruecos y de la Dirección General de Colectividades Locales de Marruecos 
(DGCL). 
 
Por el proceso de años de relacionamiento institucional con los distintos actores implicados 
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(ayuntamientos de la provincia, comunas marroquíes, con Proyecto Local, con CMRD); por 
el trabajo desarrollado en términos de identificación, análisis y propuesta de las actividades 
de interés común entre los municipios de aquí y del norte de Marruecos (en términos de 
refuerzo mutuo de la gobernanza local); por haber consolidado esquemas de 
transversalidad en el seno de los ayuntamientos de la provincia (entre áreas de cooperación 
al desarrollo y las distintas áreas sectoriales implicadas: promoción económica, participación 
ciudadana, etc.); por haber definido un esquema de cooperación que valoriza la aportación 
de los gobiernos locales, que se basa en la reciprocidad y que busca la generación de 
experiencias e instrumentos innovadores y replicables; y no menos importante por el diálogo 
establecido con otros actores de la cooperación internacional, en búsqueda de la 
complementariedad, que están operando en el norte de Marruecos; justificamos que se 
tramite la aprobación de este proyecto para dar el impulso necesario a la iniciativa y no 
poner en riesgo su viabilidad y el esfuerzo y recursos que han destinado todos los actores 
implicados. 
 
La minuta del presente convenio ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de 
la corporación de fecha [      ] de 2011.  
 
Por todo ello ambas partes, de común acuerdo, y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan el presente convenio que se regirá por los siguientes 
 

PACTOS 
 
Primero.-  OBJETO DEL CONVENIO 
 
El presente convenio tiene por objeto regular la subvención otorgada por la Diputación de 
Barcelona para colaborar en la financiación del proyecto “Plataforma Local Med: governanza 
local en el Mediterráneo/Marruecos”. 
 
El coste total del proyecto es de ciento sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos euros 
con ochenta cèntimos (162.842,80) € de los cuales la Diputación de Barcelona aportará 
ciento cuarenta un mil quinientos cuarenta y dos euros con ochenta cèntimos (141.542,80) € 
que serán transferidos a CMRD, entidad que, a su vez y tal y como se especifica en el Pacto 
Segundo a continuación, garantizará la aportación restante. 
 
Segundo.-  OBLIGACIONES DE CMRD 
 
En ejecución de la actividad subvencionada por la Diputación de Barcelona, CMRD se 
compromete a: 

 
I. Garantizar la aportación, mediante sus propios fondos u otros provenientes de 

terceros, de la parte de financiación restante, esto es, 21.300 €. 
 
II. Ejecutar la actividad en el plazo acordado en el Pacto Quinto a continuación, de 

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

 
a. Coordinación general de las actividades y actores implicados en el proyecto. 
b. Realización de un curso sobre políticas municipales de participación ciudadana; un 

curso sobre políticas y estrategias municipales de promoción económica y un 
curso sobre indicadores de evaluación de políticas públicas locales. 

c. Se llevarán a cabo asistencias técnicas para la elaboración de planes y estrategias 
de participación ciudadana y de promoción económica local. 
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d. Diseño de una metodología que sistematice las asistencias técnicas realizadas y 
ofrece recomendaciones y orientaciones para la cooperación descentralizada 
municipal. 

e. Implementación de proyectos estratégicos de los planes comunales de desarrollo 
(PCD); realización de un taller de experiencias y reflexiones sobre la revitalización 
de barrios degradados; y un taller sobre promoción económica local y ocupación 
como políticas públicas de proximidad. 

f. Creación de una web para los intercambios, información, difusión y aprendizaje en 
red. 

g. Evaluación continua del proyecto. 
 

III. Velar porque la subvención concedida por la Diputación de Barcelona se destine, 
única y exclusivamente, a la finalidad para la cual ha sido concedida. 

 
IV. Presentar las justificaciones de los gastos efectuados en ejecución de las actividades 

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

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

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

 
En el supuesto de que la modificación que se pretende realizar supere el 10 % del 
importe total de la subvención o suponga un cambio sustancial en el proyecto o las 
actividades previstas, CMRD solicitará por escrito la autorización de la Diputación de 
Barcelona con anterioridad a la realización de la actividad. 

 
VI. Cuando a consecuencia de la anulación, revocación o revisión de la subvención, el 

importe justificado sea inferior al pagado por la Diputación de Barcelona, CMRD 
estará obligado a reintegrar el exceso. 

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

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

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

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

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

 
Tercero.-  IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 
 
La Diputación de Barcelona, a través de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la 
Dirección de Relaciones Internacionales, subvencionará a CMRD con un importe de ciento 
cuarenta un mil quinientos cuarenta y dos euros con ochenta céntimos (141.542,80) € para 
colaborar en las actividades descritas en el Pacto Segundo anterior. 
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Cuarto.-  ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
 
Se entenderá aceptada la subvención mediante la firma de este convenio por parte de 
CMRD. 
 
Quinto.-  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La subvención se destinará a financiar los gastos que se produzcan durante la ejecución de 
las actividades que se llevarán a cabo entre el 1 de octubre de 2011 y el 31 de marzo de 
2013. 
 
Sexto.-  PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN 
 
CMRD presentará una justificación parcial, antes del 30 de septiembre de 2012, y la 
justificación final antes del 30 de junio de 2013, según la forma de cuenta justificativa con 
aportación de justificantes de conformidad con los modelos normalizados aprobados al 
efecto. Esta forma de justificación contendrá, además del Informe Técnico (memoria de 
actividades) correspondiente: 

 
1. Relación clasificada de los gastos  de la actividad, según modelo normalizado 

aprobado al efecto. 
 
2. Facturas o documentos de valor probatorio  equivalente  en el tráfico jurídico 

mercantil. 
 

Los documentos justificativos deberán ser originales o fotocopias compulsadas. 
 
La documentación justificativa se presentará numerada por orden cronológico y se 
corresponderá con la relación clasificada de gastos de la actividad mencionada en el 
punto 1 anterior. 

 
i. Las facturas  deberán contener los siguientes datos: 

 

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

factura 
� Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del destinatario, que 

deberá ser CMRD 
� Número de identificación fiscal de quien expide la factura 
� Descripción de las operaciones y su importe  

En cuanto a la descripción de las operaciones, si no fuera lo suficientemente 
clara, se acompañará de una nota explicativa al efecto. 
En el supuesto de que el importe de la factura conste en una moneda diferente 
del EURO, se aplicará el tipo de cambio correspondiente a la transferencia de 
pago, que será justificado con un comprobante bancario. En su defecto, se 
aplicará el tipo de cambio publicado en la web 
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/. 

� Tipos impositivos aplicados  
� Cuota tributaria que, en el caso de repercutirse,  deberá consignarse por 

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

mediante cheque, deberá figurar en ella el “recibí” del emisor de la misma junto 
con firma y sello. 
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No tendrán la consideración de documentos justificativos las facturas “pro forma” 
o provisionales. 

 
ii. Otros documentos de valor probatorio equivalente  deberán contener la siguiente 

información: 
 

� Número, y en su caso, serie 
� Número de identificación fiscal, así como el nombre y apellidos, razón o 

denominación social de quien lo expide 
� Tipo impositivo o la expresión “IVA (o impuesto equivalente) incluido”. 
� Importe total 

 
iii. Documentación específica: 

 
� Recursos Humanos: 

Se entienden por gastos de recursos humanos subvencionables, las 
retribuciones al personal al servicio de la entidad beneficiaria (incluidos las 
cuotas a la Seguridad Social u organismo nacional equivalente), ya sean 
personal laboral o eventual, siempre que sean proporcionales a la dedicación 
asignada a la actividad subvencionada y estén vinculados a ésta. 
 
Podrán aportarse como documentos justificativos de estos gastos los contratos 
laborales, nóminas o recibos de salarios y otros complementos como convenios 
colectivos u otros documentos que acrediten la percepción. También se 
aportarán los documentos acreditativos de las cotizaciones a la Seguridad Social 
u organismo equivalente, así como los acreditativos de las retenciones 
realizadas. 

 
� Viajes y estancias: 

Sólo se admitirán los costes de viajes, transporte y alojamiento que sean 
necesarios y estén directamente relacionados con la ejecución de la actividad 
subvencionada. 
 
Los documentos justificativos de dichos gastos deberán especificar claramente el 
origen/destino y fechas de los viajes, así como el nombre de las personas que 
viajan. Asimismo, informarán del lugar, número de noches y nombre de las 
personas que han precisado la contratación de alojamiento.  
 
Únicamente serán elegibles los costes de viajes en clase turista. 
 
Las cuantías máximas de las dietas por alojamiento y manutención, así como los 
importes máximos de kilometraje subvencionables en el supuesto de utilizar 
vehículo propio, se ajustarán a los baremos establecidos por cada entidad, los 
cuales deberán ser acreditados por el responsable de la misma. 
 
Respecto al servicio de taxi, su uso será restrictivo y deberá constar el motivo de 
su utilización. 

 
3. Contrataciones superiores a 12.000 €.   

 
Si el gasto derivado de contratar suministros o prestaciones de servicios supera el 
importe de 12.000 €, el beneficiario solicitará un mínimo de tres ofertas a diferentes 
proveedores y contratará la más ventajosa económicamente. Si no contratara la oferta 
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más económica deberá justificar la elección. Toda esta información se acompañará a la 
justificación de la subvención.  

 
4. Relación de otros ingresos  que hayan financiado la actividad, con indicación del 

importe y procedencia. 
 
5. Los gastos directos  para que sean elegibles deberán ser necesarios, responder a la 

naturaleza de la actividad subvencionada y estar previstos en la descripción de las 
actividades y el presupuesto presentados junto con la solicitud. La justificación 
económica deberá adecuarse a los tipos de gastos y a las cuantías determinadas en 
dichos documentos y, en su caso, a las modificaciones informadas y/o autorizadas. 
Deberán corresponderse con actividades realizadas durante el periodo de ejecución del 
proyecto, fijado en el Pacto Quinto anterior, así como sus posibles prórrogas aprobadas 
por la Diputación de Barcelona. 

 
6. Los gastos indirectos  que CMRD repercuta a la Diputación de Barcelona en la 

justificación de la presente subvención no podrán superar el 7% de los gastos directos 
correspondientes a la subvención otorgada, porcentaje que se asimila al utilizado por 
otras instituciones que otorgan subvenciones de cooperación internacional. 

 
7. Los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos deberán 

conservarse por un periodo no inferior a los 6 años, a contar desde la finalización del 
plazo de presentación de la justificación. 

 
8. CMRD está obligada a someterse a las actuaciones de comprobación y de control 

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

 
9. Para la aceptación de las justificaciones, será necesaria la justificación de que el gasto 

haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de 
justificación. 

 
Séptimo.- PAGO 
 
El pago del importe de la subvención concedida, ciento cuarenta y un mil quinientos 
cuarenta y dos euros con ochenta céntimos (141.542,80) €, se tramitará tal y como se 
establece a continuación: 

 
- Un primer pago de setenta mil (70.000) € se tramitará a la recepción por parte de la 

Diputación de Barcelona del presente convenio firmado por las partes; 
 
- Un segundo pago de cincuenta y siete mil tres cientos ochenta y ocho euros con 

cincuenta y dos céntimos (57.388,52) € se tramitará contra la justificación de, al menos, 
el 70% del primer pago, que deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2012; y 

 
- Un último pago de catorce mil ciento cincuenta y cuatro euros con veintiocho céntimos 

(14.154,28) € se reservará como saldo. En consecuencia, una vez justificado el importe 
total efectivamente gastado por CMRD y aprobada la justificación por parte de la 
Diputación de Barcelona, en el plazo de los dos meses siguientes a su aprobación, esta 
corporación procederá a tramitar el pago de las cantidades correspondientes al saldo 
positivo que pudiera haber a favor del beneficiario. Tal y como se ha establecido en el 
Pacto Sexto anterior, CMRD presentará la justificación final antes del 30 de junio de 
2013. 
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Octavo.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO  
 
Se establece una Comisión Mixta formada por un representante de las instituciones 
firmantes de este convenio que se reunirá al menos una vez al año durante la vigencia del 
mismo para evaluar el estado de desarrollo del proyecto así como valorar las posibles 
modificaciones propuestas. Los integrantes de la Comisión extenderán un acta 
recapitulativa de las reuniones celebradas.  
 
Noveno.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
 
1.- CMRD comunicará la petición y/o obtención de cualquier otra subvención pública 
concurrente que no se haya declarado con la solicitud. 
 
2.- La subvención otorgada será compatible con cualquier otra concedida por otras 
administraciones o entes públicos o privados. Sin embargo, el importe total de las 
subvenciones recibidas para la misma finalidad no podrá superar el coste total del proyecto 
a desarrollar. 
 
Décimo.- VIGENCIA DEL CONVENIO 
 
Este convenio entrará en vigor en la última de las fechas de su firma por las partes y se 
mantendrá vigente hasta el pago del saldo que, en su caso, pudiera corresponder al CMRD 
y que se realizará en los dos meses siguientes a la aprobación, por parte de la Diputación 
de Barcelona, de la justificación final del proyecto. 
 
Tal y como se ha dispuesto en el Pacto Quinto anterior, el plazo de ejecución del convenio 
se extenderá desde el 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2013. 
 
Los plazos establecidos en el presente convenio podrán prorrogarse, previa solicitud por 
escrito y justificada del CMRD, mediante resolución de la Diputación de Barcelona. Las 
prórrogas no podrán superar la mitad de los plazos inicialmente establecidos en este 
convenio. 
 
En el supuesto de solicitar prórroga del periodo de ejecución, ésta deberá enviarse a la 
Diputación de Barcelona con 3 meses de antelación respecto del plazo inicialmente 
establecido. Se especificarán debidamente las razones que dan lugar a dicha solicitud de 
prórroga que, además, se acompañará de un documento de actualización del plan de acción 
y del presupuesto.   
 
En el caso del plazo de justificación, la solicitud de prórroga deberá presentarse, como 
mínimo, un mes antes del vencimiento del mismo, de manera que en ningún caso pueda ser 
objeto de ampliación el plazo de justificación cuando éste haya vencido. 
 
Decimoprimero.- LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓ N COMPETENTE 
 
En todo aquello no previsto en este convenio, se aplicará lo establecido en la Ordenanza 
General de Subvenciones de la Diputación de Barcelona (BOPB 13, anexo 1, de 15 de 
enero de 2009), la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 
21 julio, la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el 
Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales aprobado por Decreto 
179/1995, de 13 de junio, y en el resto del ordenamiento de régimen local español y 
autonómico aplicable.  
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Sin perjuicio de una resolución de mutuo acuerdo entre las partes, los Tribunales del orden 
contencioso administrativo de Barcelona serán los competentes para el conocimiento de las 
cuestiones litigiosas que surjan entre las partes sobre la interpretación, aplicación y 
extinción de este Convenio. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente convenio, por 
duplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.”  

 
Tercer.-  Autoritzar i disposar una despesa de cent quaranta-un mil cinc-cents 
quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims (141.542,80) €, per fer front a la subvenció 
que s’atorga, dels quals setanta mil (70.000) € s’imputaran a l’aplicació pressupostària 
10400-143A0-49000 del pressupost de l’exercici 2011 i setanta-un mil cinc-cents 
quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims (71.542,80) € a l’aplicació pressupostària 
10400-143-490 del pressupost de l’exercici 2012, condicionat a l’existència de crèdit 
adequat i suficient; i declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix 
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
El pagament d’aquest import es tramitarà tal com s’estableix a continuació: 
 

1. Un primer pagament de setanta mil (70.000) € es tramitarà a la recepció per part 
de la Diputació de Barcelona del present conveni signat per les parts;  

 
2. Un segon pagament de cinquanta-set mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb 

cinquanta-dos cèntims (57.388,52) € es tramitarà quan CMRD hagi justificat, al 
menys, el 70% del pagament anterior, abans del 30 de setembre de 2012; i  

 
3. Un últim pagament de catorze mil cent cinquanta-quatre euros amb vint-i-vuit 

cèntims (14.154,28) € es reservarà com a saldo. En conseqüència, una vegada 
justificat l’import total efectivament gastat per CMRD i aprovada la justificació per 
part de la Diputació de Barcelona, en el termini dels dos mesos següents a la 
seva aprovació aquesta corporació procedirà a tramitar el pagament de les 
quantitats corresponents al saldo positiu que pogués haver-hi a favor del 
beneficiari. CMRD presentarà la justificació final abans del 30 de juny de 2013. 

 
L’avançament del pagament es justifica perquè la contrapart afronta el pagament de 
les activitats dels projectes que coordina a través de les aportacions dels socis 
d’aquests projectes. En tractar-se d’una organització sense ànim lucratiu, no gaudeix 
de liquidesa suficient per avançar el pagament del cost de les activitats previstes en 
aquest projecte.  
 
Quart.-  Notificar aquests acords, relatius a l’atorgament d’una subvenció per concessió 
directa per al desenvolupament del projecte “Plataforma Local Med: governanza local 
en el Mediterráneo/Marruecos”, al Centre Marocain de Recherche et Développement.  
 
Servei de Govern Local 
 
10.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació  dels ajuts econòmics 
corresponents a l’acció de suport “Punts d’informac ió i dinamització juvenil als 
centres d’educació secundària (PIDCES)”, en el marc  de la convocatòria de l’any 
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2010 de l’àmbit de suport a serveis i activitats de l Pla de Concertació.-  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: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 15 d’abril de 2010, va 
aprovar la resolució de la convocatòria pública per a l’exercici 2010 de l’àmbit de 
suport a serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011.  
 
En el marc d’aquesta convocatòria, dins del programa “Polítiques locals de juventut”, 
es van atorgar ajuts econòmics per a l’acció de suport: Punts d’informació i 
dinamització juvenil als centres d’educació secundària (PIDCES). 
 
Les actuacions objecte d’aquests ajuts inicialment s’havien d’executar en el període 
comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2010 i justificar fins el 31 
de març de 2011. 
 
Posteriorment, la Junta de Govern de 25 de novembre de 2010 va modificar el termini 
d’execució d’aquestes actuacions fins el 30 de juny de 2011, i el de justificació fins el 
30 de setembre de 2011. 
 
Atès que l’article 8 de la convocatòria estableix que, un cop transcorregut els terminis 
màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un termini improrrogable per presentar la 
documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, transcorregut 
el qual es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació dels ajuts no 
justificats. 
 
Per escrit de 28 de setembre de 2011 es va informar als ens beneficiaris de la seva 
relació d’ajuts pendents de justificar i es va fixar el 20 d’octubre de 2011 com a data 
màxima per a presentar a la Diputació la documentació de justificació. 
 
En l’esmentada comunicació s’advertia que, transcorregut el termini anterior sense que 
la justificació i/o esmena dels defectes s’hagués produït, es procediria al tancament de 
la convocatòria i la revocació dels ajuts no justificats.  
 
Transcorregut el termini d’audiència, es dóna aquesta situació:   
 

� Hi ha un ajut pendent de justificar, que s’ha de donar de baixa per revocació. 
 

� Hi ha un ajut en què, un cop completada l’actuació que va fonamentar la 
concessió, existeix saldo per la diferència entre l’import concedit i l’import 
efectivament justificat, per la qual cosa s’ha de procedir a la reducció del seu 
import. 

 
Vista la Refosa 1/2011, epígraf 10.2.b), que atribueix al Diputat delegat per a la 
cooperació local la competència per elevar a Junta de Govern l’aprovació del catàleg 
de serveis i activitats, així com la seva regulació, convocatòria, resolució, i la seva 
liquidació i tancament definitiu, que pot comportar revocació d’accions de suport. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar el tancament i liquidació dels ajuts econòmics corresponents a l’acció 
de suport “Punts d’informació i dinamització juvenil als centres d’educació secundària 
(PIDCES)”, en el marc de la convocatòria de l’any 2010 de l’àmbit de suport a serveis i 
activitats del Pla de Concertació. 
 
Segon.-  DONAR de baixa per revocació l’ajut que s’indica a continuació, concedit per 
la Junta de Govern el 15 d’abril de 2010, en el marc de la convocatòria esmentada en 
l’acord primer, per falta de justificació: 
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BAIXA PER AJUT REVOCAT 
 

Núm.  
d’expedient Orgànic Centre 

Gestor Ens local N.I.F. Codi XBMQ Actuació  Import 
aprovat 

Núm. de 
document Posició Aplicació 

pressupostària 

Import 
de la 
baixa 

Document 
comptable 
d'ajust de 

valor 
agrupat 

2009/0011315 D1102 Oficina del 
Pla Jove 

AJ. SANT 
VICENÇ DE 
MONTALT 

XXXXXXX 10/Y/63521 

Punts d'informació i 
dinamitz. centres 
d'educació secundària 
(PIDCES) 

950,00 1003002074 51 G/D1102/339A1/46250 950,00 1103901710 
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Tercer.-  REDUIR l’import dels ajuts que s’indiquen a continuació, concedits per la 
Junta de Govern el 15 d’abril de 2010, en el marc de la convocatòria esmentada en 
l’acord primer, per menor import justificat:  
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BAIXA PER MENOR IMPORT JUSTIFICAT 

 
 

Núm.  
d’expedient Òrgànic Centre 

Gestor Ens local N.I.F. Codi 
XBMQ Actuació  Import 

aprovat 
Núm. de 

document Posició Aplicació 
pressupostària 

Import 
de la 
baixa 

Document 
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

2009/0011315 D1102 Oficina del 
Pla Jove 

AJ. 
ESPARREGUERA XXXXXXX 10/Y/63537 

Punts d'informació i 
dinamitz. centres 
d'educació secundària 
(PIDCES) 

1.900,00 1003002074 124 G/D1102/339A1/46250 948,85 1103901711 
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Quart.- Notificar aquests acords als ens afectats. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS  

 
Servei de Programació 
 
11.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitanta-nou mil nou-cents 
seixanta-vuit euros amb vuitanta-set cèntims (89.96 8,87) € a l’Ajuntament de 
Badia del Vallès a l’objecte de subsidiar el préste c que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 20 11.- 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). 
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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 XXXXXXXX), amb efectes 1 d’octubre de 2011. 
 
L'Ajuntament de Badia del Vallès presentà en data 28 d'octubre de 2011 una sol·licitud 
d'un préstec de 926.173,35 € 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 Badia del Vallès. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 560.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del 
qual es subvenciona 487.000 € amb una subvenció d’import de 89.968,87 €. 
 
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 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de vuitanta-nou mil nou-cents seixanta-vuit euros amb 
vuitanta-set cèntims (89.968,87) € a l'Ajuntament de Badia del Vallès d'acord amb la 
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28 
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 Badia 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. 
 
12.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-quatre mil sis-
cents cinquanta-nou euros amb trenta-cinc cèntims ( 64.659,35) € a l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pre ssupost 2011.-  La Junta, de 
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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 XXXXXXXXXX), amb efectes 1 d’octubre de 2011. 
 
L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès presentà en data 28 d'octubre de 2011 una 
sol·licitud d'un préstec de 350.000 € 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 Quirze del Vallès. 
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Es proposa tramitar l'import de préstec de 350.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del 
qual es subvenciona 350.000 € amb una subvenció d’import de 64.659,35 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de seixanta-quatre mil sis-cents cinquanta-nou euros 
amb trenta-cinc cèntims (64.659,35) € a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 28 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 Quirze 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. 
 
13.- Dictamen que proposa subvenir en un import de deu mil cent seixanta euros 
amb setanta-sis cèntims (10.160,76) € a l’Ajuntamen t de Sant Salvador de 
Guardiola a l’objecte de subsidiar el préstec que c oncedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2011.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de 
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i 
tècnica d'aquestes als municipis. 
 
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un 
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn 
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions 
que realitza envers els Ajuntaments de la província. 
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En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment, 
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i 
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les 
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg 
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar 
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions. 
 
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de 
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a 
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per 
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les 
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local". 
 
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes 
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels 
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit 
corresponent". 
 
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la 
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la 
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i 
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va 
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa). 
 
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 Salvador de Guardiola presentà en data 31 d'octubre de 2011 
una sol·licitud d'un préstec de 55.000 € 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 Salvador de Guardiola. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 55.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del 
qual es subvenciona 55.000 € amb una subvenció d’import de 10.160,76 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de deu mil cent seixanta euros amb setanta-sis 
cèntims (10.160,76) € a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola d'acord amb la 
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 31 
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 Salvador de Guardiola, 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. 
 
14.- Dictamen que proposa subvenir en un import set anta mil setze euros amb 
vuitanta-quatre cèntims (70.016,84) € a l’Ajuntamen t de Piera 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 
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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 Piera presentà en data 3 de novembre de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 379.000 € 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 Piera. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 379.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del 
qual es subvenciona 379.000 € amb una subvenció d’import de 70.016,84 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de setanta mil setze euros amb vuitanta-quatre 
cèntims (70.016,84) € a l'Ajuntament de Piera d'acord amb la seva sol·licitud feta a 
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de novembre 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 
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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 Piera, 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. 
 
15.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinc mil quatre-cents 
quaranta-tres euros amb trenta-set cèntims (5.443,3 7) € a l’Ajuntament de 
Taradell a l’objecte de subsidiar el préstec que co ncedirà 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 
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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 Taradell presentà en data 3 de novembre de 2011 una sol·licitud d'un 
préstec de 29.464,88 € 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 Taradell. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 29.464,88 € davant Catalunya Banc, S.A., 
del qual es subvenciona 29.464,88 € amb una subvenció d’import de 5.443,37 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
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 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Subvenir en un import de cinc mil quatre-cents quaranta-tres euros amb 
trenta-set cèntims (5.443,37) € a l'Ajuntament de Taradell d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de 
novembre 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 Taradell, 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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“ ANNEX ALS DICTÀMENS 11 AL 15 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
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. 
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QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta 
dies de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a 
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci 
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals 
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions 
ordinàries. 
 
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment 
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar 
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al 
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat 
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà 
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a 
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès 
del préstec concedida. 
 
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen 
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès 
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de 
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al 
BOP núm. 297 de 13.12.1994). 
 
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 
 
Barcelona, ........................ (Municipi)....................”  

 
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent     
vint-i-cinc mil (125.000) €, per a finançar l’actua ció local “Inversions 2011” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajunta ment de Guardiola de Berguedà.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 
presentada en data 02/11/2011 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 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Guardiola de Berguedà  
Actuació:  Inversions 2011 
Import crèdit:  125.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 109/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-cinc 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.  
 
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta 
mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb vuitanta-ci nc cèntims (50.555,85) €, per 
a finançar l’actuació local “Canonades aigua potabl e” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Monistrol de Mo ntserrat.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat, 
presentada en data 02/11/2011 per finançar la inversió “Canonades aigua potable” i 
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 2.1.10 de la Refosa 1/2010, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència de data 16 de juny de 2010, i publicada al BOPB núm. 149, de 
23.06.2010, en relació amb l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

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

Ens local:  Ajuntament de Monistrol de Montserrat  
Actuació:  Canonades aigua potable 
Import crèdit:  50.555,85 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 107/2011 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil cinc-cents cinquanta-cinc 
euros amb vuitanta-cinc 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.  
 
Servei de Contractació 
 
18.- Dictamen que proposa denunciar en temps i form a, el contracte relatiu a 
l’arrendament sense mobiliari del local classificat  com ús d’oficines ubicat al 
carrer XXXX, XXX i 39 places d’aparcament en el mat eix edifici, actualment 
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subrogat a la societat ANPORA INMUEBLES, SL, amb NI F XXXXXXXXX i, en 
conseqüència, donar per finalitzada la seva vigènci a el 31 d’agost de 2012, 
corresponent a la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que, per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 27 de juliol de 2006, 
es va adjudicar la contractació promoguda pel llavors Servei de Logística, relativa a 
l’arrendament sense mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al c. XXXX, 
XXX i 39 places d’aparcament en el mateix edifici, a l’empresa Landscape Inversions, 
SL (CIF XXXXXXXXX), per un import mensual de 163.900,93 € (gual, IBI, assegurança 
i 16% IVA inclosos) va  i que es va formalitzar mitjançant contracte el dia 27 de juliol de 
2006. 
 
Atès que, per decret del diputat adjunt de l’Àrea de Govern Local de data 2 d’abril de 
2007, es va prendre coneixement de la transmissió de la propietat de l’immoble de 
referència a GE Real Estate-Iberia, SA (CIF XXXXXXXXX) i es va donar per subrogat 
el contracte esmentat abans, de data 27 de juliol de 2006. 
 
Atès que per decret del diputat adjunt de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 
16 de desembre de 2008, es va prendre coneixement d’una segona transmissió de la 
propietat, en aquest cas a favor de la societat ANPORA INMUEBLES, SL (CIF 
XXXXXXXXX), donant-la per subrogada així mateix en el contracte de referència.  
 
Atès que la clàusula cinquena del Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
regeix la contractació estableix el següent: “El contracte tindrà una durada de cinc 
anys d’obligat compliment per a l’arrendatari a comptar des del dia 1 de setembre de 
2006, prorrogable tàcitament per anys naturals fins a un màxim de deu anys en 
còmput  total, llevat denúncia feta per escrit de l’arrendatària amb una antelació 
mínima de nou mesos a la data en què deixarà les instal·lacions.”  
 
Atès l’informe de la directora de Serveis d’Edificació i Logística, de data 9 de novembre 
d’enguany,  la part del qual interessa es transcriu a continuació: 
 

“.../... 
 
En el transcurs d’aquests anys, des del 2006, la Corporació ha promogut la rehabilitació de 
patrimoni propi per a ús públic per a destinar-lo  a oficines, per fer front a les necessitats 
sorgides de les implantacions d’organigrames aprovats. La possible recuperació d’espais 
propis per a ús d’oficines permet plantejar, en l’actualitat, una proposta de redistribució de 
superfícies a nivell corporatiu en la qual es pot prescindir de l’edifici de Còrsega, per motius 
d’estalvi econòmic, i destinar les oficines que acull aquesta subseu corporativa cap a d’altres 
edificis propis. 
 
Per complir l’establert en la clàusula cinquena del Plec de Clàusules Administratives 
particulars que regeixen aquest contracte d’arrendament i que no es prorrogui tàcitament 
per un altre any, caldrà notificar al titular de l’edifici de Còrsega 273-279 la previsió de deixar 
l’arrendament, amb l’antelació esmentada anteriorment. Donat que l’actual pròrroga finalitza 
31 d’agost de  2012 la denúncia del contracte s’ha d’aprovar i notificar abans del 30 de 
novembre de 2011. 
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.../.... 
 
És per això que es proposa denunciar en temps i forma, amb una antelació de nou mesos, 
el contracte d’arrendament sense mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al 
carrer xxxx i 39 places d’aparcament en el mateix edifici .Aquest acord s’haurà de notificar a 
l’empresa  Anpora Inmuebles, S.L. abans del 30 de novembre d’enguany.”  

 
Atès que la Subdirecció de Logística indica que el preu mensual actual del contracte, 
després de ser revisat successivament d’acord amb l’establert a la clàusula onzena del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació i una vegada 
aplicat el 18% d’IVA vigent, és de 187.801,74 €.  
 
Vist l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de Govern, l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Denunciar en temps i forma el contracte relatiu a l’arrendament sense 
mobiliari del local classificat com ús d’oficines ubicat al c. XXXX, XX i 39 places 
d’aparcament en el mateix edifici, formalitzat en data 27 de juliol de 2006 i actualment 
subrogat a la societat ANPORA INMUEBLES, SL (CIF XXXXXXXXX) i, en 
conseqüència, donar per finalitzada la seva vigència el 31 d’agost de 2012, tot això 
d’acord amb l’informe de data 9 de novembre de 2011 de la directora de Serveis 
d’Edificació i Logística i de conformitat amb la clàusula cinquena del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars que regeix la contractació. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a la societat arrendadora, amb domicili a XXXX, 
núm. XX, per al seu coneixement i efectes. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
19.- Dictamen que proposa executar l’encomanda de g estió entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Parc de la Serralada de  Marina, en matèria de carrera 
professional.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Consorci del Parc de la Serralada de Marina, amb la finalitat de facilitar la promoció i 
la progressió professional en la categoria del seu personal laboral, considera necessari 
implantar una carrera professional.  
 
A l’esmentat personal li és d’aplicació, d’acord amb els Estatuts del Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina segons l’article 36.2 dels vigents estatuts, publicats al BOPB 
núm. 128 de 30 de maig de 2006, el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral al 
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servei de la Diputació de Barcelona, així com la resta d’instruments col·lectius 
aprovats.       
 
L’article 64 del vigent Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de promoció del 
personal al servei de la corporació, i per a la millora de la seva qualificació 
professional, que s’establiran carreres professionals pròpies de la Diputació de 
Barcelona, i amb aquest compromís, inclòs també en l’article 52 de l’Acord sobre 
condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Barcelona, i en 
habilitació legal de la regulació continguda en l’article 21.1 de la Llei 30/1984, de 
mesures urgents per la reforma de la funció pública, vigent d’acord amb la Disposició 
Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha 
desenvolupat a la corporació la carrera professional, d’aplicació tant al personal 
funcionari com al personal laboral de la Diputació de Barcelona.  
 
Per raons d’eficàcia i d’optimització de recursos, per la convergència substancial en els 
models de gestió de recursos humans entre la Diputació de Barcelona i el Consorci i 
per l’experiència de la Diputació en l’aplicació dels sistemes de carrera, i en disposar la 
corporació dels mitjans materials i humans, pot assumir la gestió de les convocatòries 
de carrera professional que el Consorci endegui.   
 
El Consorci del Parc de la Serralada de Marina ha proposat a la Diputació de 
Barcelona, mitjançant resolució de data 8 de juliol de 2011, l’aprovació de l’assumpció 
d’un encàrrec o encomanda de gestió de la carrera professional del seu personal 
laboral incloent el text que conté la delimitació de les funcions de cadascuna de les 
parts i així mateix proposant l’adhesió a la normativa vigent reguladora de la carrera 
professional de la Diputació de Barcelona, actualment aprovada mitjançant decret 
adoptat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig de 2008 i 
modificat per decret de data 20 de juny de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona núm. 168 de data 14 de juliol de 2008, per bé que amb les 
adequacions i adaptacions inherents a la seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit 
d’actuació.  
 
En aquest sentit i a aquest efecte, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 
Reglament orgànic (publicat al BOPB núm. 42, de 18.2.2003), concretament en els 
articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els mecanismes necessaris per tal que aquesta 
assistència tècnica i/o material pugui fer-se efectiva d’una manera àgil i adequada al 
marc legal vigent, que el constitueix l’encàrrec o encomanda de gestió previst a l’article 
15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l’article 10 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que fixen les determinacions relatives a activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis a realitzar per compte dels organismes autònoms, 
consorcis i altres ens participats per la Diputació de Barcelona.  
 
La Diputació mitjançant decret de la Presidència de data 9 de març de 2006 va fixar 
les determinacions relatives a activitats a realitzar per compte de les àrees de gestió 
directa de la Diputació de Barcelona, dels organismes públics, dels consorcis i d’altres 
ens participats per la Diputació de Barcelona, en relació a la promoció professional del 
personal propi d’aquests organismes i ens, que s’encarregués a la Direcció dels 
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Serveis de Recursos Humans mitjançant l’encàrrec o encomanda de gestió, decret que 
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 72 de data 
24.3.2007.  
 
Es considera convenient introduir les adequacions necessàries per delimitar les 
funcions de cadascuna de les parts.  
 
D’acord amb l’epígraf 3.4.h) de la 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, quant a l’adopció de mesures o 
l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els 
organismes dependents de la corporació, a proposta de la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern, adoptar els següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Executar l’encomanda de gestió en matèria de promoció professional del 
personal laboral del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, mitjançant la gestió 
per part de la Diputació de Barcelona de la carrera professional d’aquest personal per 
al canvi de nivell de desenvolupament professional i fixar les determinacions relatives 
a aquesta encomanda, amb les especificacions del text de l’acord que es transcriu a 
continuació:   
 

“ Acord d’execució de l’encomanda de gestió entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de la Serralada de Marina, en matèria de p romoció professional del personal 
laboral del Consorci, adherit al Conveni Col·lectiu  del personal laboral al servei de la 
Diputació de Barcelona  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Per una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per el/la......................, Sr/a. 
................., i facultat d’acord amb ..................................., assistit per ............, ................, en 
virtut de les facultats conferides per ................................. 
 
 
El CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA representat per el/la 
......................, Sr/a. ..............., facultat per ............................, i assistit per el/la ...................., 
Sr/a. ................... en virtut de les facultats conferides per ............................ 
 
ANTECEDENTS 

 
I. El  Consorci del Parc de la Serralada de Marina, amb la finalitat de facilitar la 

promoció i la progressió professional en la categoria, considera necessari implantar 
una carrera professional pel seu personal laboral, al que li és d’aplicació, d’acord amb 
els Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada de Marina publicats al BOPB núm. 
128 de 30 de maig de 2006, el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei 
de la Diputació de Barcelona 1996-1999.       
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II. L’article 64 del Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de promoció del personal 
al servei de la Corporació, i per a la millora de la seva qualificació professional, que 
s’establiran carreres professionals pròpies de la Diputació de Barcelona, i amb aquest 
compromís, inclòs també en l’article 52 de l’Acord sobre condicions de treball del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona, i en habilitació legal de la regulació 
continguda en l’article 21.1 de la Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de 
la funció pública, vigent d’acord amb la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’ha vingut desenvolupant per part 
de la Corporació anys ençà diverses convocatòries de carrera professional, 
d’aplicació tant al personal funcionari com al personal laboral de la Diputació de 
Barcelona.  

 
III. Entre els factors que incideixen en l’actuació dels Consorcis i altres Ens en els quals 

participa la Diputació de Barcelona destaca de manera transcendental el relatiu a la 
gestió dels recursos humans. Per la convergència substancial en els models de gestió 
de recursos humans entre ambdues entitats i l’experiència de la Diputació en 
l’aplicació de sistemes de carrera i els mitjans materials i humans de que disposa, per 
raons d’eficàcia i d’optimització de recursos la Corporació pot assumir la gestió de les 
convocatòries de carrera professional que el Consorci endegui.   

 
IV. Que en aquest sentit i a aquests efectes, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 

Reglament orgànic, concretament en els articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els 
mecanismes necessaris per tal que aquesta assistència tècnica i/o material pugui fer-
se efectiva d’una manera àgil i adequada al marc legal vigent.  

 
V. En relació a la promoció professional i la carrera professional del personal laboral del 

Consorci hi és d’aplicació d’acord amb les següents disposicions:  
 

- Estatuts del Consorci de la Serralada de Marina, aprovats per acord plenari de la 
Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2006 i  per l’assemblea general del 
Consorci de la Serralada de Marina de data 16 de desembre de 2005 i publicats al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 128 de data 30.05.2006.   
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei de l’estatut dels treballadors.  
- Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona 1996-

1999, Pactes Socials vigents i la resta d’instruments col·lectius d’aplicació.   
- Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de la funció pública, amb l’abast 

previst en la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic.  
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril de règim de retribucions dels funcionaris de 

l’Administració Local, modificat pel Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer.  
 

En relació amb l’activitat d’assistència per la gestió de la carrera professional del 
personal laboral del Consorci també resulten d’aplicació les disposicions següents:   
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú.  
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya.  
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. (LOPD).  
- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de 
dades de caràcter personal.  
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VI. Atès que el Consorci ha proposat l’adhesió a la regulació vigent d’aplicació a la 

carrera professional de la Diputació de Barcelona, actualment constituïda mitjançant 
decret adoptat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig de 
2008 i modificat per decret de data 20 de juny de 2008, acordada prèvia negociació 
amb la representació sindical, per bé que amb les adequacions i adaptacions 
inherents a la seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit d’actuació, que es 
recullen mitjançant els següents pactes.   

 
VII. Atès que la minuta de l’acord d’encomanda de gestió va ser aprovada per Acords de 

la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data ....... i  per Decret del 
President del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, de data ............. 

 
Per tal de coordinar adequadament la gestió de la carrera professional del personal laboral 
del Consorci, ambdues parts   
 

ACORDEN 
 
Primer.-  L’encomanda de gestió a la Diputació de Barcelona de les actuacions relatives a la 
promoció professional del personal laboral del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, 
mitjançant la gestió de la carrera professional per al canvi de nivell de desenvolupament 
professional, fixant les següents determinacions relatives a activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis a realitzar per compte del Consorci:  

 
a) Naturalesa jurídica: encàrrec o encomanda de gestió, de conformitat amb l’article 10 de 

la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya i l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre (de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) i 
45 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona.  

b) Unitat encarregada:  
Servei de Planificació i Desenvolupament de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona.  

c) Termini de vigència: indefinit, llevat dels encàrrecs efectuats amb caràcter contingent.  
d) Període d’actuació de les unitats o organismes encomanats: mentre es tramitin els 

procediments i es realitzin les activitats.  
e) Abast de les actuacions de la gestió encomanada: gestió de la convocatòria de carrera 

professional del personal laboral del Consorci per al canvi de nivell de 
desenvolupament professional fins la proposta de resolució que formularà la Comissió 
de Carrera Professional del Consorci, convocatòria que es realitzarà de forma 
simultània a les convocatòries de carrera professional de la Diputació de Barcelona, 
amb les adaptacions d’acord amb les característiques pròpies del Consorci.  

f) Altres previsions: les activitats realitzades per compte del Consorci, tindran validesa 
plena i no necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de 
govern.  

 
Segon.-  Per l’efectiva optimització de mitjans i recursos objecte d’aquesta encomanda, la 
Diputació de Barcelona i el Consorci es comprometen a col·laborar i cooperar trametent-se 
la informació necessària per tal que la convocatòria aprovada per la Diputació de Barcelona 
pel seu personal i pel personal laboral del Consorci es tramiti de forma simultània.  
 
Amb aquesta finalitat, el Consorci es compromet a:  

 
-  Donar compliment a la publicitat de la convocatòria de carrera professional entre el seu 

personal en tots els seus tràmits, reproduint de forma simultània la realitzada des de la 
Diputació de Barcelona.        
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-  Lliurar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona que tramiti la convocatòria, en un termini que permeti la simultaneïtat amb la 
convocatòria endegada per la Corporació, la següent documentació o informació:  

 
- Les sol·licituds de participació i la documentació i elements d’avaluació presentats pels 

candidats que rebi l’entitat, dins dels terminis previstos en el procediment comú.  
- La informació dels candidats necessària per la seva participació en la convocatòria.  
- La designació dels membres de la Comissió de carrera professional del Consorci. 
- Les esmenes, reclamacions, al·legacions o recursos presentats pels candidats.  
- Qualsevol altra documentació o informació del seu personal laboral relacionada amb la 

convocatòria que sigui necessària per la tramitació realitzada per la Diputació de 
Barcelona.    

 
-  El dossier de l’Entitat serà confeccionat per la Direcció dels Serveis de Recursos 

Humans a partir de la informació proporcionada pel Consorci i que podrà estar conformat 
pels elements que es relacionen a continuació, els quals seran avaluats conjuntament: 
avaluació del comandament, anàlisi dels absentismes, informació derivada de la 
participació en altres convocatòries de carrera, anàlisi de l’acompliment dels acords de 
desenvolupament, currículum formatiu i qualsevol altre que es consideri rellevant a 
efecte de participació en carrera.  

 
-  Comunicar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona que tramiti la convocatòria qualsevol informació, incidència o eventualitat que 
tingui repercussió pel bon funcionament de la tramitació de la convocatòria.  

 
-  Realitzar la proposta de resolució per part de la Comissió de Carrera Professional del 

Consorci, així com adoptar la resolució de la convocatòria amb els/les aspirants que 
progressen o que mantenen, donant-ne trasllat a la Diputació de Barcelona.   

 
-  Donar compliment a l’efectivitat del canvi de nivell de desenvolupament dels seus 

treballadors per l’implementació dels efectes econòmics i administratius que se’n derivin.  
 
-  Assumir les despeses derivades de la gestió de carrera professional, entre d’altres, les 

indemnitzacions per assistència i participació que cal satisfer als membres dels òrgans 
assessors.  

 
-  Subjectar-se a la normativa de carrera professional vigent de la Diputació de Barcelona, 

amb les següents adequacions o particularitats 
 

La comissió de carrera professional del Consorci (CCP) tindrà la següent composició:  
1 representant a proposta del Consorci de la Serralada de Marina. 
1 representant dels empleats/des, a proposta de la representació sindical del Consorci 
del Parc de la Serralada de Marina. 
 
Amb les funcions que fixa la normativa de carrera professional. La CCP serà presidida 
per un dels representants del Consorci que tindrà vot de qualitat i d’entre els vocals, es 
designarà un secretari.  
 
Els òrgans assessors col·legiats tindran la següent composició:  
 
un/a expert/a intern/a del Consorci de Parc de la Serralada de Marina. 
un un/a expert/a extern/a. 
un/a expert/a dels empleats/des a proposta de la representació sindical en la CCP. 
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A efectes de la posada en marxa de la carrera professional per al seu personal laboral, el 
Consorci integrarà aquest personal en el nivell de desenvolupament professional 
corresponent al grau que tingui consolidat i d’acord amb el grup i subgrup de classificació 
a què pertanyi. 

 
La resta d’apartats de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona 
seran d’aplicació, tant els relatius al procediment com els següents apartats: personal 
reingressat o procedent d’altres administracions, personal promocionat, personal 
disfuncionat, personal adscrit a llocs orgànics o singulars, complement personal 
revaloritzable, sistema de carrera professional per assolir una altra categoria, grup o 
subgrup.  
 
La Diputació de Barcelona es compromet a:  

 
-  Aprovar la convocatòria de carrera professional pel personal laboral del Consorci a 

proposta d’aquest, a fi i efecte de simultanejar-la amb l’aprovada per la Diputació de 
Barcelona per al seu personal.  

 
-  Dur a terme la tramitació de la convocatòria de la carrera professional del personal 

laboral del Consorci fins la proposta de resolució formulada per la Comissió de Carrera 
Professional del Consorci i la resolució de la convocatòria.  

 
-  Donar trasllat de la informació necessària per a que el Consorci pugui donar compliment 

a la publicitat de la convocatòria entre el seu personal, en un termini que permeti la 
simultaneïtat amb la convocatòria de carrera endegada per la Diputació.  

 
-  Comunicar al Consorci qualsevol informació, incidència o eventualitat que tingui 

repercussió en l’adopció de les resolucions o actes definitius de la convocatòria.   
 
-  Prestar assessorament al Consorci i a la Comissió de Carrera professional en relació a 

l’aplicació de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona. 
 
-  Prestar assessorament tècnic en l’exercici de les funcions encomanades a la Comissió 

de Carrera Professional, lliurant els materials necessaris per la realització de la 
convocatòria d’acord amb la normativa de carrera professional.    

 
-  Valoració en els trànsits d’entrada a novell i de novell a júnior del dossier d’actuació 

professional per especialistes de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, d’acord 
amb els criteris establerts per la Comissió de Carrera Professional del Consorci.  

 
Tercer.-  De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o de 
funcions no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent del Consorci l’adopció dels actes 
definitius i resolutoris o complementaris que donin suport o en els qual s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encàrrec.  
 
Quart.-  La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 
personals facilitades pel consorci de conformitat amb les instruccions del Consorci, 
responsable de les dades, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de 
conformitat amb les previsions de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, i les determinacions que seguidament es detallen.  
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Cinquè.-  La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents:  
 

a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.  
b) Centralització d’una base de dades i conservació de dades històriques, tant les de base 

facilitades pel Consorci com les derivades o generades per la gestió encomandada.  
c) Tractament i trasllat al Consorci de la documentació aportada per aquest i pels 

candidats, conformada pels elements d’avaluació, per a la posterior avaluació per la 
Comissió de Carrera Professional del Consorci o òrgan competent.   

 
Sisè.-  La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions i intercanvis d’informació i dades 
amb l’Entitat.   
 
Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran, entre d’altres, els següents:  

 
-  Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suport d’informació.  
-  Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació  
-  Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.  
-  Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat 

física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció 
als usuaris autoritzats pel Consorci.    

-  Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que 
utilitzi els sistemes informàtics de gestió de la carrera professional dels empleats del 
Consorci pel que fa a la confidencialitat, deure de secret i mesures de seguretat.   

 
Setè.- Previ procediment de dissociació, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions 
amb finalitats estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes.  
 
Vuitè.-  Finalitzada la convocatòria de carrera professional del Consorci, la Diputació de 
Barcelona retornarà al responsable del fitxer la documentació original aportada pel Consorci 
i pels candidats. La Diputació es quedarà còpia de la documentació lliurada durant el 
període que correspongui davant possibles impugnacions administratives o judicials. 
Transcorregut aquest període aquesta còpia es destruirà.     
 
Novè.-  Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà al Consorci 
exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i a la 
resta de normes concordants.   
 
Desè.- Sense perjudici del que es preveu a l’apartat novè, aquests Acords es preveuen de 
vigència indefinida.  
 
No s’entendran modificacions del règim previst en els presents Acords les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o el Consorci que encomana en 
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou Acord de col·laboració.  
 
Onzè.- El Consorci podrà deixar sense efecte l’Acord de col·laboració en matèria de gestió 
de la carrera professional del seu personal laboral.   
 
La cessació de l’activitat requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos 
mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.  
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En el cas que el Consorci no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això 
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió la carrera 
professional amb la simultaneïtat que requereix amb la pròpia carrera professional de la 
corporació, la Junta de Govern podrà denunciar els presents Acords.  
 
La denúncia dels Acords produiran efectes en el termini que s’estableixi, el qual no serà, 
però, inferior a dos mesos, comptats des de l’endemà de la seva notificació.”  

 
Segon.-  De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o 
funcions, no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent del Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina respectivament l’adopció dels actes definitius o 
complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat material 
objecte de l’encàrrec.  
 
20.- Dictamen que proposa executar l’encomanda de g estió entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci del Parc del Foix, en matèr ia de carrera professional.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Consorci del Parc del Foix, amb la finalitat de facilitar la promoció i la progressió 
professional en la categoria del seu personal laboral, considera necessari implantar 
una carrera professional.  
 
A l’esmentat personal li és d’aplicació d’acord amb els Estatuts del Consorci del Parc 
del Foix segons l’article 36.2 dels vigents estatuts, publicats al BOPB de data 6 de juny 
de 2011, el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de 
Barcelona, així com la resta d’instruments col·lectius aprovats.       
 
L’article 64 del vigent Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de promoció del 
personal al servei de la Corporació, i per a la millora de la seva qualificació 
professional, que s’establiran carreres professionals pròpies de la Diputació de 
Barcelona, i amb aquest compromís, inclòs també en l’article 52 de l’Acord sobre 
condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Barcelona, i en 
habilitació legal de la regulació continguda en l’article 21.1 de la Llei 30/1984, de 
mesures urgents per la reforma de la funció pública, vigent d’acord amb la Disposició 
Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’ha 
vingut desenvolupant per part de la Corporació la carrera professional, d’aplicació tant 
al personal funcionari com al personal laboral de la Diputació de Barcelona.  
 
Per raons d’eficàcia i d’optimització de recursos, per la convergència substancial en els 
models de gestió de recursos humans entre la Diputació de Barcelona i el Consorci i 
per l’experiència de la Diputació en l’aplicació dels sistemes de carrera, i en disposar la 
corporació dels mitjans materials i humans, pot assumir la gestió de les convocatòries 
de carrera professional que el Consorci endegui.   
 
El Consorci del Parc del Foix, ha proposat mitjançant resolució de data 13 de juliol de 
2011 a la Diputació de Barcelona l’aprovació de l’assumpció d’un encàrrec o 
encomanda de gestió de la carrera professional del seu personal laboral incloent el 
text que conté la delimitació de les funcions de cadascuna de les parts i així mateix 
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proposant l’adhesió a la normativa vigent reguladora de la carrera professional de la 
Diputació de Barcelona, actualment aprovada mitjançant decret adoptat per la 
Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig de 2008 i modificat per 
decret de data 20 de juny de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 168 de data 14 de juliol de 2008, per bé que amb les adequacions i 
adaptacions inherents a la seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit d’actuació.  
 
En aquest sentit i a aquests efectes, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 
Reglament orgànic (publicat al BOPB núm. 42, de 18.2.2003), concretament en els 
articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els mecanismes necessaris per tal que aquesta 
assistència tècnica i/o material pugui fer-se efectiva d’una manera àgil i adequada al 
marc legal vigent, que el constitueix l’encàrrec o encomanda de gestió previst a l’article 
15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l’article 10 de 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que fixen les determinacions relatives a activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis a realitzar per compte dels organismes autònoms, 
consorcis i altres ens participats per la Diputació de Barcelona.  
 
La Diputació mitjançant decret de la Presidència de data 9 de març de 2006 va fixar 
les determinacions relatives a activitats a realitzar per compte de les àrees de gestió 
directa de la Diputació de Barcelona, dels organismes públics, dels consorcis i d’altres 
ens participats per la Diputació de Barcelona, en relació a la promoció professional del 
personal propi d’aquests organismes i ens, que s’encarregués a la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans mitjançant l’encàrrec o encomanda de gestió, decret que 
va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 72 de data 
24.3.2007.  
  
Es considera convenient introduir les adequacions necessàries per delimitar les 
funcions de cadascuna de les parts.  
 
D’acord amb l’epígraf 3.4.h) de la 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, quant a l’adopció de mesures o 
l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els 
organismes dependents de la Corporació, a proposta de la Presidència. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable aquesta 
Presidència proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Executar l’encomanda de gestió en matèria de promoció professional del 
personal laboral del Consorci del Parc del Foix, mitjançant la gestió per part de la 
Diputació de Barcelona de la carrera professional d’aquest personal per al canvi de 
nivell de desenvolupament professional i fixar les determinacions relatives a aquesta 
encomanda, amb les especificacions del text de l’acord que es transcriu a continuació:  
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“ Acord d’execució de l’encomanda de gestió entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci del Parc del Foix, en matèria de promoció professional del personal laboral 
del Consorci, adherit al Conveni Col·lectiu del per sonal laboral al servei de la 
Diputació de Barcelona  
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Per una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per el/la......................, Sr/a. 
................., i facultat d’acord amb ..................................., assistit per ............, ................, en 
virtut de les facultats conferides per ................................. 
 
El CONSORCI DEL PARC DEL FOIX representat per el/la ......................, Sr/a. ..............., 
facultat per ............................, i assistit per el/la ...................., Sr/a. ................... en virtut de 
les facultats conferides per ............................ 
 
ANTECEDENTS 
 
I. El  Consorci del Parc del Parc del Foix, amb la finalitat de facilitar la promoció i la 

progressió professional en la categoria, considera necessari implantar una carrera 
professional pel seu personal laboral, al que li és d’aplicació, d’acord amb els Estatuts 
del Consorci del Parc del Foix, segons l’art. 36.2 dels vigents estatuts, publicats al 
BOPB, de data 6 de juny de 2011, el vigent Conveni Col·lectiu del personal laboral al 
servei de la Diputació de Barcelona 1996-1999.    

 
II. L’article 64 del Conveni Col·lectiu preveu com a instrument de promoció del personal 

al servei de la Corporació, i per a la millora de la seva qualificació professional, que 
s’establiran carreres professionals pròpies de la Diputació de Barcelona, i amb aquest 
compromís, inclòs també en l’article 52 de l’Acord sobre condicions de treball del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona, i en habilitació legal de la regulació 
continguda en l’article 21.1 de la Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de 
la funció pública, vigent d’acord amb la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, s’ha vingut desenvolupant per part 
de la Corporació anys ençà diverses convocatòries de carrera professional, 
d’aplicació tant al personal funcionari com al personal laboral de la Diputació de 
Barcelona.  

 
III. Entre els factors que incideixen en l’actuació dels Consorcis i altres Ens en els quals 

participa la Diputació de Barcelona destaca de manera transcendental el relatiu a la 
gestió dels recursos humans. Per la convergència substancial en els models de gestió 
de recursos humans entre ambdues entitats i l’experiència de la Diputació en 
l’aplicació de sistemes de carrera i els mitjans materials i humans de que disposa, per 
raons d’eficàcia i d’optimització de recursos la Corporació pot assumir la gestió de les 
convocatòries de carrera professional que el Consorci endegui.   

 
IV. Que en aquest sentit i a aquests efectes, la Diputació de Barcelona ja inclou en el seu 

Reglament orgànic, concretament en els articles 45 i 46, la possibilitat d’arbitrar els 
mecanismes necessaris per tal que aquesta assistència tècnica i/o material pugui fer-
se efectiva d’una manera àgil i adequada al marc legal vigent.  

 
V. En relació a la promoció professional i la carrera professional del personal laboral del 

Consorci hi és d’aplicació d’acord amb les següents disposicions:  
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- Estatuts del Consorci del Parc del Foix, aprovats per acord plenari de la Diputació 
de Barcelona de data 24 de febrer de 2011 i pel Consell Coordinador del Consorci 
del Parc del Foix de data 9 de desembre de 2010, i publicats al BOPB, de data 6 de 
juny de 2011. 
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la 

Llei de l’estatut dels treballadors.  
- Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona 1996-

1999, Pactes Socials vigents i la resta d’instruments col·lectius d’aplicació.   
- Llei 30/1984, de mesures urgents per la reforma de la funció pública, amb l’abast 

previst en la Disposició Final Quarta de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut 
bàsic de l’empleat públic.  
- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic.  
- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril de règim de retribucions dels funcionaris de 

l’Administració Local, modificat pel Reial Decret 158/1996, de 2 de febrer.  
 

En relació amb l’activitat d’assistència per la gestió de la carrera professional del 
personal laboral del Consorci també resulten d’aplicació les disposicions següents:   

 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 

del procediment administratiu comú.  
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 

Públiques de Catalunya.  
- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. (LOPD).  
- RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de 
dades de caràcter personal.  

 
VI. Atès que el Consorci ha proposat l’adhesió a la regulació vigent d’aplicació a la 

carrera professional de la Diputació de Barcelona, actualment constituïda mitjançant 
decret adoptat per la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 de maig de 
2008 i modificat per decret de data 20 de juny de 2008, acordada prèvia negociació 
amb la representació sindical, per bé que amb les adequacions i adaptacions 
inherents a la seva diferent naturalesa, règim jurídic i àmbit d’actuació, que es 
recullen mitjançant els següents pactes.   

 
VII. Atès que la minuta de l’acord d’encomanda de gestió va ser aprovada per Acords de 

la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data ....... i  per Decret del 
President del Consorci del Parc del Foix, de data ............. 

 
Per tal de coordinar adequadament la gestió de la carrera professional del personal laboral 
del Consorci, ambdues parts   
 

ACORDEN 
 
Primer.-  L’encomanda de gestió a la Diputació de Barcelona de les actuacions relatives a la 
promoció professional del personal laboral del Consorci del Parc del Foix, mitjançant la 
gestió de la carrera professional per al canvi de nivell de desenvolupament professional, 
fixant les següents determinacions relatives a activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis a realitzar per compte del Consorci:  
 

a) Naturalesa jurídica: encàrrec o encomanda de gestió, de conformitat amb l’article 10 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya i l’article 15 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre (de 
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règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú) i 45 
del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona.  

b) Unitat encarregada:  
Servei de Planificació i Desenvolupament de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona.  

c) Termini de vigència: indefinit, llevat dels encàrrecs efectuats amb caràcter contingent.  
d) Període d’actuació de les unitats o organismes encomanats: mentre es tramitin els 

procediments i es realitzin les activitats.  
e) Abast de les actuacions de la gestió encomanada: gestió de la convocatòria de carrera 

professional del personal laboral del Consorci per al canvi de nivell de 
desenvolupament professional fins la proposta de resolució que formularà la Comissió 
de Carrera Professional del Consorci, convocatòria que es realitzarà de forma 
simultània a les convocatòries de carrera professional de la Diputació de Barcelona, 
amb les adaptacions d’acord amb les característiques pròpies del Consorci.  

f) Altres previsions: les activitats realitzades per compte del Consorci, tindran validesa 
plena i no necessitaran de l’adopció d’un acte exprés d’encàrrec pels seus òrgans de 
govern.  

 
Segon.-  Per l’efectiva optimització de mitjans i recursos objecte d’aquesta encomanda, la 
Diputació de Barcelona i el Consorci es comprometen a col·laborar i cooperar trametent-se 
la informació necessària per tal que la convocatòria aprovada per la Diputació de Barcelona 
pel seu personal i pel personal laboral del Consorci es tramiti de forma simultània.  
 
Amb aquesta finalitat, el Consorci es compromet a:  
 

-  Donar compliment a la publicitat de la convocatòria de carrera professional entre el seu 
personal en tots els seus tràmits, reproduint de forma simultània la realitzada des de la 
Diputació de Barcelona.        

 
- Lliurar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona que tramiti la convocatòria, en un termini que permeti la simultaneïtat amb la 
convocatòria endegada per la Corporació, la següent documentació o informació:  

 
- Les sol·licituds de participació i la documentació i elements d’avaluació presentats pels 

candidats que rebi l’entitat, dins dels terminis previstos en el procediment comú.  
- La informació dels candidats necessària per la seva participació en la convocatòria.  
- La designació dels membres de la Comissió de carrera professional del Consorci.  
- Les esmenes, reclamacions, al·legacions o recursos presentats pels candidats. 
- Qualsevol altra documentació o informació del seu personal laboral relacionada amb la 

convocatòria que sigui necessària per la tramitació realitzada per la Diputació de 
Barcelona.    

 
- El dossier de l’Entitat serà confeccionat per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans 

a partir de la informació proporcionada pel Consorci i que podrà estar conformat pels 
elements que es relacionen a continuació, els quals seran avaluats conjuntament: 
avaluació del comandament, anàlisi dels absentismes, informació derivada de la 
participació en altres convocatòries de carrera, anàlisi de l’acompliment dels acords de 
desenvolupament, currículum formatiu i qualsevol altre que es consideri rellevant a 
efecte de participació en carrera.  

 
- Comunicar al Servei de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de 

Barcelona que tramiti la convocatòria qualsevol informació, incidència o eventualitat que 
tingui repercussió pel bon funcionament de la tramitació de la convocatòria.  
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- Realitzar la proposta de resolució per part de la Comissió de Carrera Professional del 
Consorci, així com adoptar la resolució de la convocatòria amb els/les aspirants que 
progressen o que mantenen, donant-ne trasllat a la Diputació de Barcelona.   

 
- Donar compliment a l’efectivitat del canvi de nivell de desenvolupament dels seus 

treballadors per l’implementació dels efectes econòmics i administratius que se’n derivin.  
 
- Assumir les despeses derivades de la gestió de carrera professional, entre d’altres, les 

indemnitzacions per assistència i participació que cal satisfer als membres dels òrgans 
assessors.  

 
-  Subjectar-se a la normativa de carrera professional vigent de la Diputació de Barcelona, 

amb les següents adequacions o particularitats 
 

La comissió de carrera professional del Consorci (CCP) tindrà la següent composició:  
 
1 representant a proposta del Consorci del Parc del Foix. 
1 representants dels treballadors/es. 
 
Amb les funcions que fixa la normativa de carrera professional. La CCP serà presidida 
per un dels representants del Consorci que tindrà vot de qualitat i d’entre els vocals, es 
designarà un secretari.  
 
Els òrgans assessors col·legiats tindran la següent composició:  
 
un/a expert/a intern/a del Consorci de Parc del Foix. 
un/a expert/a extern/a. 
un/a expert/a dels empleats/des a proposta dels treballadors del Consorci. 
 
A efectes de la posada en marxa de la carrera professional per al seu personal laboral, el 
Consorci integrarà aquest personal en el nivell de desenvolupament professional 
corresponent al grau que tingui consolidat i d’acord amb el grup i subgrup de classificació 
a què pertanyi. 

 
La resta d’apartats de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona 
seran d’aplicació, tant els relatius al procediment com els següents apartats: personal 
reingressat o procedent d’altres administracions, personal promocionat, personal 
disfuncionat, personal adscrit a llocs orgànics o singulars, complement personal 
revaloritzable, sistema de carrera professional per assolir una altra categoria, grup o 
subgrup.  
 
La Diputació de Barcelona es compromet a:  
 

-  Aprovar la convocatòria de carrera professional pel personal laboral del Consorci a 
proposta d’aquest, a fi i efecte de simultanejar-la amb l’aprovada per la Diputació de 
Barcelona per al seu personal.  

 
-  Dur a terme la tramitació de la convocatòria de la carrera professional del personal laboral 

del Consorci fins la proposta de resolució formulada per la Comissió de Carrera 
Professional del Consorci i la resolució de la convocatòria.  

 
-  Donar trasllat de la informació necessària per a que el Consorci pugui donar compliment a 

la publicitat de la convocatòria entre el seu personal, en un termini que permeti la 
simultaneïtat amb la convocatòria de carrera endegada per la Diputació.  
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- Comunicar al Consorci qualsevol informació, incidència o eventualitat que tingui 
repercussió en l’adopció de les resolucions o actes definitius de la convocatòria.   

 
- Prestar assessorament al Consorci i a la Comissió de Carrera professional en relació a 

l’aplicació de la normativa de carrera professional de la Diputació de Barcelona. 
 
- Prestar assessorament tècnic en l’exercici de les funcions encomanades a la Comissió de 

Carrera Professional, lliurant els materials necessaris per la realització de la convocatòria 
d’acord amb la normativa de carrera professional.    

 
- Valoració en els trànsits d’entrada a novell i de novell a júnior del dossier d’actuació 

professional per especialistes de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, d’acord 
amb els criteris establerts per la Comissió de Carrera Professional del Consorci.  

 
Tercer.-  De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o de 
funcions no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius 
del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent del Consorci l’adopció dels actes 
definitius i resolutoris o complementaris que donin suport o en els qual s’integri la concreta 
activitat material objecte de l’encàrrec.  
 
Quart.-  La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 
personals facilitades pel consorci de conformitat amb les instruccions del Consorci, 
responsable de les dades, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de 
conformitat amb les previsions de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, i les determinacions que seguidament es detallen.  
 
Cinquè.- La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les activitats següents:  
 

a) Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.  
b) Centralització d’una base de dades i conservació de dades històriques, tant les de base 

facilitades pel Consorci com les derivades o generades per la gestió encomandada.  
c) Tractament i trasllat al Consorci de la documentació aportada per aquest i pels 

candidats, conformada pels elements d’avaluació, per a la posterior avaluació per la 
Comissió de Carrera Professional del Consorci o òrgan competent.   

 
Sisè.-  La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions i intercanvis d’informació i dades 
amb l’Entitat.   
 
Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran, entre d’altres, els següents:  
 

-  Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suport d’informació.  
-  Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació  
-  Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.  
-  Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de seguretat 

física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei d’atenció 
als usuaris autoritzats pel Consorci.    

-  Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que 
utilitzi els sistemes informàtics de gestió de la carrera professional dels empleats del 
Consorci pel que fa a la confidencialitat, deure de secret i mesures de seguretat.   

 
Setè.- Previ procediment de dissociació, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions 
amb finalitats estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes.  
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Vuitè.-  Finalitzada la convocatòria de carrera professional del Consorci, la Diputació de 
Barcelona retornarà al responsable del fitxer la documentació original aportada pel Consorci 
i pels candidats. La Diputació es quedarà còpia de la documentació lliurada durant el 
període que correspongui davant possibles impugnacions administratives o judicials. 
Transcorregut aquest període aquesta còpia es destruirà.     
 
Novè.- Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà al Consorci 
exercici de les competències i el compliment de les obligacions assenyalades a l’article 20 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13.12 (de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i a la 
resta de normes concordants.   
 
Desè.- Sense perjudici del que es preveu a l’apartat novè, aquests Acords es preveuen de 
vigència indefinida.  
 
No s’entendran modificacions del règim previst en els presents Acords les actuacions que, 
diferents de les previstes, hagin de dur a terme la Diputació o el Consorci que encomana en 
compliment de la normativa aplicable, llevat del cas que les alteracions fossin tan 
substancials que exigissin la formalització d’un nou Acord de col·laboració.  
 
Onzè.- El Consorci podrà deixar sense efecte l’Acord de col·laboració en matèria de gestió 
de la carrera professional del seu personal laboral.   
 
La cessació de l’activitat requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos 
mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.  
 
En el cas que el Consorci no donés compliment a les obligacions que li corresponen i això 
determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme la gestió la carrera 
professional amb la simultaneïtat que requereix amb la pròpia carrera professional de la 
corporació, la Junta de Govern podrà denunciar els presents Acords.  
 
La denúncia dels Acords produiran efectes en el termini que s’estableixi, el qual no serà, 
però, inferior a dos mesos, comptats des de l’endemà de la seva notificació.”  

 
Segon.-  De conformitat amb les previsions legals, l’encomanda o encàrrec de gestió o 
funcions, no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent del Consorci del Parc 
del Foix respectivament l’adopció dels actes definitius o complementaris que donin 
suport o en els quals s’integri la concreta activitat material objecte de l’encàrrec.  
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES  

 
Serveis  de  Cultura 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament d’un a subvenció a “Armats de 
Mataró, d’acord amb la proposta formulada per la co missió instructora prevista a 
les Bases específiques en règim de concurrència com petitiva per a l’atorgament 
de subvencions per a activitats destinades a promou re la cultura popular i 
tradicional, per a l’any 2011.-  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: 
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Amb data 23 de desembre de 2010, es varen aprovar a la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, les Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de l’Àrea de Cultura de la Diputació de 
Barcelona, per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a 
l’any 2011, publicades al Butlletí Oficial de la Província número 02201 1000201, d’11 
de gener de 2011, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació 
de Barcelona, aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i 
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, el dia 15 de gener de 2009. 
 
Per  la Junta de Govern de data 28 d’abril de 2011 s’aprovà el dictamen d’atorgament 
de subvencions per a activitats destinades a la cultura popular i tradicional, en base a 
la valoració de les sol·licituds segons els criteris previstos a les esmentades Bases. En 
l’esmentat Dictamen es va excloure, entre d’altres, la sol·licitud presentada per   
“Armats de Mataró”, per haver estat presentada fora de termini. 
 
En data 14 de juliol de 2011 “Armats de Mataró” va presentar al Registre General de la 
Corporació un escrit pel qual l’entitat formula recurs de reposició contra l’esmentat 
Acord de la Junta de Govern, aportant certificat de correus en el que es podia 
comprovar que la petició va ser certificada en data 28 de febrer de 2011, darrer dia de 
presentació de sol·licituds. 
 
Per Decret del President de la Corporació de data 10 d’agost de 2011, ratificat per la 
Junta de Govern del dia 29 de setembre de 2011, s’estimà el recurs presentat per 
“Armats de Mataró”. Per aquest motiu s’ha procedit a fer la valoració de la sol·licitud, 
en base als procediment i criteris establerts a les Bases reguladores de la 
convocatòria. 
 
De conformitat amb la norma 12 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2 
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es va constituir la comissió 
instructora,  formulant la següent proposta de resolució 
 

Núm. NIF. Entitat Projecte 
Concedit 

2011 
Total 
punts 

1 XXXXXXXX Armats de Mataró Escenificació de la Passió 600 7,5 
 
Atès que en el pressupost de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies d’enguany hi 
ha crèdit suficient per fer front a la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/71000/334A0/489.00. 
 
Vist el punt 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent  
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar l’atorgament d’una subvenció a “Armats de Mataró, d’acord amb la 
proposta formulada per la comissió instructora prevista a les Bases específiques en 
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règim de concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions per a activitats 
destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2011,  concretada en 
els següents termes: 
 

Núm. NIF. Entitat Projecte 
Concedit 

2011 
Total 
punts 

1 XXXXXXXXX Armats de Mataró Escenificació de la Passió 600 7,5 
 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de sis-cents (600) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/71000/334A0/489.00, del vigent pressupost de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies, per fer front a la subvenció que s’atorga.  
 
Tercer.-  Aprovar les condicions a que queda subjecta aquesta subvenció que s’atorga 
i que es concreta en els punts següents : 
 
1.- La subvenció atorgada haurà de justificar-se en el termini màxim de tres mesos 
després d’acabada l’activitat i  com a data límit  el dia 31 de març de 2012.  
 
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant el model normalitzat i 
revestirà la forma de : 

 
Opció B: (Per a subvencions d’import inferior a 20.000 €) 

 
Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 
 

1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades 
en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats 
obtinguts.   

 
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert 

en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel 
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  

 
Quart.-  Advertir a “Armats de Mataró”, que s’entendrà acceptada tàcitament la 
subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de 
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament 
objeccions. En tot cas la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les 
condicions imposades en la concessió. 
 
Cinquè.-  Notificar l’acord a “Armats de Mataró”. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col ·laboració amb 
l’Ajuntament del Papiol, en l’àmbit de l’assistènci a tècnica i cooperació i els 
serveis de suport que la Diputació ofereix en relac ió a la “Biblioteca Valentí i 
Almirall” d’aquest municipi.-  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: 
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La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública 
com a servei municipal. 
 
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament del Papiol, es creu 
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es 
transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona ofereix en 
relació a la biblioteca pública. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent  

 
ACORD 

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

“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARC ELONA I 
L’AJUNTAMENT DEL PAPIOL EN RELACIÓ A LA BIBLIOTECA “VALENTÍ ALMIRALL” 
D’AQUEST MUNICIPI 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, 
Vicepresident segon i President delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, 
segons decret del president de la Diputació de 26/07/2011 de nomenament de presidències 
delegades d’Àrees i de delegació de competències, assistit per la secretària delegada Sra. 
Denia 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, núm. reg. 022011023098. 
 
AJUNTAMENT DEL PAPIOL, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Albert Vilà Badia, 
assistit pel secretari d’aquest Ajuntament Sr. Alfonso C. Díaz Rodríguez. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
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democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b) 
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis 
de més de cinc mil habitants. 
 
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1) 
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
Per acord del Ple de data 20/07/2009, l’Ajuntament del Papiol va aprovar inicialment el 
projecte executiu per a la construcció de la Biblioteca municipal, que esdevingué definitiu en 
no haver-se presentat cap al·legació per acord de 21/09/2009. 
 
Per a la construcció i l’equipament d’aquesta Biblioteca, en el marc del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona del dia 22/07/2010 s’aprovà la formalització del conveni específic de col·laboració 
amb aquest Ajuntament, amb un ajut econòmic de 380.000 €, el qual es va formalitzar el 
5/10/2010 entre ambdues administracions.  
 
El present conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de 
26/09/2011, i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data ........... Les despeses 
que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació G/71200 332A0 
Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/71200 332A0 220, 629, 639 i G/24300 332A0 216, 
243, 626 del corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
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Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  
 

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

  
ANNEX 1 

 
QUADRE INDICATIU 

 
Biblioteca Valentí Almirall  

 

INVERSIÓ INICIAL DIPUTACIÓ 
Fons documental 104.750 € 
Equipament informàtic 23.384 € 

TOTAL 128.134 € (*) 
 

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

 

DESPESA EN MANTENIMENT 
  Ajuntament Diputació 

Fons documental 7.000 € 7.000 € 
Subscripcions ----- 1.800 € 
Activitats 3.000 € ----- 
Manteniment informàtic ----- 9.000 € 
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RECURSOS HUMANS 
Director 1 
Tècnic auxiliar 2 

 

 EL PAPIOL”  
 
Oficina de Difusió Artística 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de  l’apartat Gestió econòmica  
de la minuta del protocol general per tal de formal itzar la participació dels 
ajuntaments interessats a adherir-se al programa An em al Teatre a les 
comarques de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Garraf, M aresme i Osona pel període 
2008 a 2012; i la participació dels ajuntaments int eressats a adherir-se al 
programa Anem al Teatre a la comarca del Berguedà, pel període 2008 a 2012.-  
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: 
 
Des de l’àmbit de cultura i educació de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Barcelona, s’organitzen en col·laboració amb els ajuntaments de les 
comarques on es desenvolupa l’activitat, el programa “Anem al teatre” que ofereix, en 
horari escolar, espectacles d’arts escèniques i musicals  per als alumnes d’educació 
infantil, primària i secundària, batxillerat i cicles formatius. 
 
El programa té com a objectiu bàsic la creació de nous públics de les arts escèniques i 
musicals, les arts visuals i l’educació de la sensibilitat artística dels infants i joves de 
cada municipi. Es tracta de contribuir a desenvolupar el seu sentit estètic i la seva 
creativitat a través de diferents formes expressives. 
 
El programa es va iniciar el curs 1996/97 a les comarques del Berguedà i l’Anoia i 
progressivament ha anat ampliant la seva àrea d’influència. La col·laboració dels 
ajuntaments de les comarques respectives s’ha articulat fins ara a través de dos 
Protocols d’adhesió al programa “Anem al Teatre”, un per a la comarca del Berguedà, 
l’altre per a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Garraf,  el Maresme i 
Osona.  Els darrers protocols van ser aprovats per acord de Junta de Govern, en data 
6 de març de 2008 (registre de resolucions 162/2008) pel període 2008-2012.  
 
Actualment els ajuntaments i la Diputació assumeixen el dèficit del programa a parts 
iguals. Atesa l’actual crisi econòmica i amb l’objecte de reduir l’aportació econòmica 
dels ajuntaments adherits, l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, a través de 
l’Oficina de Difusió Artística, considera d’interès que, atenent a la seva disposició 
pressupostària i en casos excepcionals, la Diputació pugui assumir íntegrament el cost 
dels caixets d’alguns espectacles mitjançant la contractació directa amb les 
companyies. Aquest fet permetria reduir el cost del programa als ajuntaments adherits. 
 
Vist el punt 3.4 i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del 
Decret de Presidència  núm. 7931/11 de data 8 de setembre de 2011 i publicada al 
BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència delegada de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, eleva a la Junta 
de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Afegir al final de l’apartat Gestió econòmica de la minuta del protocol general 
aprovat per Junta de Govern de data 6 de març de 2008 (registre d’acords 162/2008) 
que aprovà la minuta del protocol per tal de formalitzar la participació dels ajuntaments 
interessats a adherir-se al programa Anem al Teatre a les comarques de  l’Alt 
Penedès, l’Anoia, Bages, Garraf, Maresme i Osona pel període 2008 a 2012; i del 
protocol general aprovat per Junta de Govern de la mateixa data (registre d’acords 
162/2008) que aprovà la minuta del protocol per tal de formalitzar la participació dels 
ajuntaments interessats a adherir-se al programa Anem al Teatre a la comarca del 
Berguedà, pel període 2008 a 2012, el text següent: 
 

“ En casos excepcionals, la Diputació de Barcelona, atenent a la disposició pressupostària, 
podrà procedir directament a la contractació total i/o parcial d’alguns espectacles 
programats, amb l’objecte de reduir el dèficit al qual han de fer front els ajuntaments. ”    

 
Segon.-  Fixar que la present modificació tindrà efectes retroactius des del dia 1 
d’octubre de 2011 i fins a la finalització de la vigència del Protocol. 
 
Tercer.-  Notificar als ajuntaments participants la present resolució per a la seva 
efectivitat.  
 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
24.- Dictamen que proposa acceptar la rectificació de la renúncia de l’Ajuntament  
d’Avinyó a la concessió de l’acció de suport  econò mic consistent en fons de 
prestació “Suport a suficiència alimentària a les e scoles bressol municipals” 
2011, i, en conseqüència deixar sense efecte la par t relativa a l’acceptació de la 
susdita inclosa a l’Acord de la Junta de Govern 467 /11, i declarar l’efectivitat de 
la concessió de l’ajut de referència atorgat mitjan çant Acord de la Junta de 
Govern 47/11, amb una aportació econòmica  de la Di putació per a l’any 2011 de  
mil  cinc-cents seixanta-nou (1.569) €.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i 
Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 25 de novembre de 2010, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2011 per a la concertació 
d’accions de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 
2008-2011 (d’ara en endavant, convocatòria 2011), el Catàleg de suport als serveis i a 
les activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2011) i la modificació del Règim de 
concertació d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 7 de 
desembre de 2010). 
 
Vist que en el Catàleg 2011 es preveu l’acció de suport “Suport a la suficiència 
alimentària a les escoles bressol municipals”, gestionada per la Gerència de Serveis 
d’Educació  i consistent en fons de prestació, la Junta de Govern, en reunió ordinària 
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de data 27 de gener de 2011, va acordar l’atorgament d’accions de suport econòmic 
en aquest concepte per un import total de vuit-cents mil (800.000) €. 
 
Finalitzat el període d’acceptació, van renunciar a aquesta subvenció un total de 10 
municipis, un dels quals va ser l’ajuntament d’Avinyó. La seva renúncia va ser de 
forma expressa, mitjançant acord de la seva Junta de Govern Local, en sessió 
ordinària del 7 d’abril del 2011. Aquest renúncia va ser acceptada per la Diputació de 
Barcelona i es va  formalitzar administrativament mitjançant Acord de la Junta de 
Govern en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2011 (A 467/11). 
 
El mes de juny passat es va constituir el nou equip de govern de l’ajuntament d’Avinyó, 
el mes de juliol van rebre la notificació de l’acceptació de la renúncia del seu 
ajuntament a aquest ajut. El nou equip de govern no subscriu aquesta renúncia i va  
contactat amb la Gerència de Serveis d’Educació per tal de recuperar aquesta 
subvenció. En aquest sentit, en data 6 d’octubre de 2011 l’Alcalde de l’ens local va 
adoptar l’acord de sol·licitar a aquesta Gerència l’atorgament de la subvenció d’import 
1.569 € amb càrrec al programa de Suport a la suficiència alimentària en les escoles 
bressol municipals. La petició formal d’aquesta subvenció es va presentar el Registre 
general d’aquesta Corporació en data 13-10-2011. 
 
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona, i concretament de la Gerència de 
Serveis d’Educació facilitar als ens locals la disposició d’eines per tal de donar  
resposta a les situacions de dificultat a les famílies, derivades de l’actual conjuntura de 
crisi econòmica, amb la voluntat d’evitar que les més desafavorides es vegin obligades 
a renunciar al servei de menjador de les escoles bressol municipals. 
 
Atès que la Gerència de Serveis d’Educació considera oportú estimar la nova petició 
de l’ajuntament d’Avinyó, donant efectivitat a la concessió inicial de la subvenció, la 
qual no vulnera els drets de la resta d’ens beneficiaris d’aquesta acció de suport. 
 
Atès que és voluntat de la Diputació, en el marc de Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat, proporcionar cobertura jurídica a la gestió de les esmentades incidències. 
 
L’article 20.1 del Règim de Concertació 2011, estableix que la Presidència delegada 
de l’àrea gestora eleva  per sotmetre a aprovació de la Junta de Govern la resolució de 
les accions consistents en fons de prestació, i per extensió de la competència també li 
correspon elevar la modificació de la resolució inicial d’aquest tipus de suport. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Vicepresidència segona i Presidència delegada de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, eleva a la Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho 
estima oportú, s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Acceptar la rectificació de la renúncia de l’Ajuntament d’Avinyó a la concessió 
de l’acció de suport econòmic consistent en fons de prestació “Suport a la suficiència 
alimentària a les escoles bressol municipals” en el marc de la convocatòria 2011 del 
Pla de concertació, que va ser acceptada per aquesta Corporació provincial mitjançant 
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acord de la Junta de Govern núm. 467/11, de 30 de juny de 2011,  i , en conseqüència, 
deixar sense efecte la part d'aquest acord relativa a l'acceptació de la susdita renúncia 
de l'Ajuntament d'Avinyó i declarar l’efectivitat de la concessió de l’ajut de referència tal 
com fou atorgat a aquest Ajuntament mitjançant acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2011 (acord  núm. 
47/11), tot d’acord amb els antecedents relacionats a la part expositiva, ajut que 
consisteix en:   
 

Operació comptable Ens 
beneficiari 

NIF de l’ens 
beneficiari 

Import 
concedit Codi XBMQ 

Número Posició 
Avinyó XXXXXXXXXX  1.569 € 11/Y/70969 1103004172 1 

 
Segon.-  Aplicar les condicions d’execució i justificació establertes pel dictamen 
d’aprovació de l’acció de suport econòmic en aquest concepte (A JdG 47/11), que tot 
seguit es reprodueixen: 
 

1. Acceptació 
 

1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, en el 
termini màxim d’un mes comptat a partir de la data de la notificació, manifestin 
expressament l’acceptació del suport així com de tots els termes de la 
concessió i les condicions de la seva execució, mitjançant el model normalitzat 
YG-0102, el qual haurà d’anar acompanyat del mòdul d’informació 
complementària YG-0102 GSEDU.   

 
1.2. En cas que, transcorregut un mes a comptar des de la data de notificació, el 

beneficiari no hagués tramès l’acceptació a la Diputació, s’entendrà que hi ha 
renunciat. 

 
2. Execució 

 
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2011. 
 

3. Justificació 
 

3.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2012 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 

 

3.2. Les accions de suport es pagaran de la forma següent: l’equivalent al vint per 
cent (20%) contra presentació de l’acceptació però mai per un import inferior a 
500 €. Aquest pagament es farà “a justificar” i la seva justificació s’efectuarà 
conjuntament amb la corresponent al pagament immediatament posterior. 
[...] 

 

3.3. La diferència entre el primer lliurament a què es refereix el punt anterior i 
l’import total de l’ajut es pagarà contra presentació de la justificació de l’activitat 
objecte d’ajut. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens 
beneficiari presenti el model normalitzat YG-0103, el qual haurà d’anar 
acompanyat del mòdul d’informació complementària YG-0103 –GSEDU-01.  
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3.4. Són despeses elegibles: 
 

a) factures abonades a tercers en concepte de despeses vinculades 
directament al servei de menjador, que hauran d’estar datades entre l’1 de 
gener de 2011 i el 31 de gener de 2012 i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de gener i 
el 31 de desembre de 2011.   

b) la transferència econòmica a les famílies d’infants matriculats a les escoles 
bressol municipals en concepte d’ajut al pagament, total o parcial, del servei 
de menjador i les derivades de les exempcions de pagaments aplicades a 
les famílies sota aquest mateix concepte, hauran de ser efectuades en el 
període d’execució comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2011 

 
3.5. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% del 

seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 
3.6. En cas de no conformitat d’una justificació per causa de defectes formals o 

materials, en el termini de 30 dies des de la seva recepció, es trametrà a l’ens 
beneficiari escrit determinant els motius de la no conformitat, no essent 
necessari retornar la documentació de justificació original. 

 
3.7. [...] 
 

4. Tancament i liquidació 
 

4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà 
un termini improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de 
justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que 
de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut amb la conseqüent obligació de 
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.  

 
4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 

esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 
 

Tercer.- Imputar la despesa de mil cinc-cents seixanta-nou (1.569) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/81100/323A0/46281 del vigent pressupost corporatiu. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament d’Avinyó. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar l’annex del conve ni específic 10X60369 
“Reforma d’edifici per l’escola de música” que supo sa una reducció de vint-i-un 
mil quatre-cents vuitanta (21.480) €, subscrit amb l’Ajuntament de Cabrils.-  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: 
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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. Aquest 
Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 
12/05/2009) 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Cabrils, en dates de 5 i 14 de maig de 2010, van signar el conveni específic per 
desenvolupar conjuntament la necessitat Reforma d’edifici per l’escola de música, amb 
un suport econòmic de 150.360 €. 
 
L’Ajuntament de Cabrils va sol·licitar un canvi del preacord “Reforma d’edifici per 
l’escola de música”, pel que fa a la modificació de l’import econòmic que ara serà de 
128.880 €, l’acceptació del qual ha estat comunicada a aquest centre gestor per part 
del Servei de Govern Local. 
 
Amb aquesta finalitat i segons el punt 10 del conveni, s’ha considerat oportú 
l’elaboració i aprovació d’un annex al conveni específic signat, que recull la modificació 
del suport econòmic. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa número 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, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Aprovar l’annex al conveni específic 10X60369 “Reforma d’edifici per escola 
de música”, subscrit amb l’Ajuntament de Cabrils en el marc del Pla de Concertació 
2008-2011, d’acord amb el text que es transcriu a continuació :  

 
“ ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de  
Barcelona, Salvador Esteve i Figueras, fent ús de les atribucions que li han estat conferides; 
assistit per la Secretària General de la Corporació, Petra Mahillo García. 
 
AJUNTAMENT DE CABRILS, representat per l’alcaldessa, Avelina Morales Serra, assistida 
pel secretari de l’ens, Jordi Piera Castellví. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que amb dates de  5 i 14 de maig de 2010 , l’Ajuntament de Cabrils i la Diputació de 

Barcelona, respectivament, van signar el conveni específic 10X60369, en el marc del 
Pla de concertació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per 
desenvolupar conjuntament la necessitat Reforma d’edifici per l’escola de música.  
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II. Que amb data 18.04.2011, el Servei de Govern Local ha comunicat a la Gerència de 
Serveis d’Educació el canvi del preacord pel que fa a l’aportació econòmica.  

 
III. Que segons el punt 10 del conveni, les modificacions pactades s’adjuntaran com a 

annex del conveni. 
 

PACTES 
 

Primer.- Modificar el pacte 2 del conveni subscrit específic 10X60369 “Reforma d’edifici per 
escola de música”, subscrit amb l’Ajuntament de Cabrils en el marc del Pla de concertació 
XBMQ 2008-2011, en els termes que s’exposen a continuació: 
 
“(...) 
 
� Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Aportació de la Diputació Periodificació 
Suport econòmic 128.880 € 2010 
Aportació de la 
Diputació (total): 128.880 €  

         
(...) 
 
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.-  Declarar que la resta de pactes del present conveni es mantenen sense cap 
alteració. 
 
Tercer.-  Reduir la despesa en un import de vint-i-un mil quatre-cents vuitanta 
(21.480)€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/81100.323A0.76261 de l’exercici 
2011 de la Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’Ajuntament de Cabrils. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT  
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mo bilitat 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Bagà, en resolució de l’expedient n úm. 2011/3503.-  La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Bagà, de data 25/03/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 30/03/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’obertura d’un accés provisional per obres de construcció 
d’edificació, a la carretera BV-4024, al punt quilomètric 20+935, marge dret, tram no 
urbà, al terme municipal de Bagà (Exp. núm. 2011/3503). 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

80/120 

Atès l’informe tècnic emès, en data 29/09/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obertura d’un accés 
provisional per obres de construcció d’edificació, d’acord amb l’article 125 del 
reglament general de les carreteres s’informa favorablement amb el següents 
condicionants: 
 
• Una vegada finalitzades les obres de construcció de l’edifici que motiva l’obertura 

d’aquest accés, es tancarà i es restituirà el terreny al seu estat inicial. Si es vol 
construir un accés definitiu, s’haurà de sol·licitar nova autorització a aquesta Oficina 
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona. 

• Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les obres 
estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. Es senyalitzarà l’accés 
d’acord amb la instrucció de carreteres 8.3.I.C. A part d’aquesta senyalització 
s’instal·larà senyalització d’obres TR-301 limitació de velocitat a 40 Km/hora a 150 
metres abans i desprès de l’accés provisional. 

• Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
• Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les terres 

o per qualsevol altre motiu. 
• El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap 

element que pugui caure a la carretera. 
• Es donarà continuïtat a les aigües de la carretera. 
• Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’ajunta. 
• Es reposaran tots els elements de la carretera que restin deteriorats per causa del 

trànsit de vehicles que generi aquestes obres de construcció. 
• Les obres s’executaran segons la documentació presentada i el plec de condicions 

adjunt. 
• Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a la 

circulació. 
• En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es considerarà 

l’autorització a precari i, per tant, sense dret a indemnització en el cas que tingués 
que modificar-se per necessitats del servei, segons l’especificat en l’article 4, 
apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la 
Diputació de Barcelona. 

• Així mateix, us informen que la concessió d’aquesta autorització per a l’obertura 
d’un accés provisional d’obres per la construcció d’un edifici de serveis que forma 
part del Pla Especial del paratge de Coll de Pal, no implica cap acceptació per part 
de la Diputació de Barcelona de la entrada en servei de l’esmentat edifici. Abans de 
l’entrada en servei s’haurà de donar compliment a allò que determina la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en la resolució de l’aprovació 
definitiva del Pla especial urbanístic del paratge de Coll de Pal, i caldrà condicionar 
l’atorgament de la llicència municipal de la plataforma de l’aparcament i de l’edifici 
de serveis al compliment de l’informe de la Diputació de Barcelona de 19 de març 
de 2010, el qual fa referència a la necessitat d’incorporar un seguit de mesures per 
a garantir les condicions de seguretat del trànsit de la carretera abans d’atorgar la 
llicencia per l’execució de la plataforma d’aparcament i edifici de serveis. En cas de 
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no ser necessari l’atorgament de la llicencia municipal, per ser l’Ajuntament el 
promotor de les obres, serà aquest qui vetlli pel compliment de l’establert en el Pla 
Especial. 

 
En tot cas, la pròpia Comissió Territorial d’Urbanisme, indica a l’Ajuntament que cal 
condicionar l’efectiva posada en marxa i, per tant, el funcionament de la plataforma 
de l’aparcament i de l’edifici de serveis, al compliment de les condicions de l’informe 
de la Diputació de Barcelona de 19 de març de 2010.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Bagà, en relació amb l’expedient número 2011/3503.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Bagà, autorització 
d’obres d’obertura d’un accés provisional per obres de construcció d’edificació, a la 
carretera BV-4024, al punt quilomètric 20+935, marge dret, tram no urbà, al terme 
municipal de Bagà (Exp. núm. 2011/3503), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el 
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Bagà, amb domicili a efectes de 
notificacions a Bagà (08695), Pl. Catalunya, 7 bis, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.         
J. A. S., en resolució de l’expedient núm. 2011/633 1.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. J. A. S., de data 19/07/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 25/07/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció de cuneta de formigó, a la carretera BV-4401, del punt 
quilomètric 21+040 al 21+050, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Prats 
de Lluçanès (Exp. núm. 2011/6331). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/09/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de 
cuneta de formigó. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 

• Es replantejaran les obres amb el zelador de la zona. 
• Es mantindrà l’amplada i totes les característiques físiques de la calçada de la 

carretera. 
• Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

• Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.  
• Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera. 
• En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 

vigent.  
• Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 

terres o per qualsevol altre motiu. 
• El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap 

element que pugui caure a la carretera. 
• Es recolliran totes les aigües de la actuació, per a evitar la aportació a la carretera. 
• Tots els elements de drenatge aniran connectats a la xarxa de clavegueram. En 

cas connexió directe a la riera, s’assegurarà de que no es puguin produir danys a 
propietats ni a la carretera. 

• Es reposarà la capa de aglomerat asfàltic que resti deteriorada per aquestes 
obres.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
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instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per J. A. S., en relació amb l’expedient número 2011/6331. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a J. A. S., autorització d’obres de 
construcció de cuneta de formigó, a la carretera BV-4401, del punt quilomètric 21+040 
al 21+050, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Prats de Lluçanès 
(Expedient número 2011/6331), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 

Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. J. A. S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 

28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.    
M. R. V., en resolució de l’expedient núm. 2011/651 8.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist l’escrit de la Sra. M. R. V., de data 28/07/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 28/07/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BP-2126, al punt 
quilomètric 15+610, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí 
(Exp. núm. 2011/6518). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/08/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obres de conservació 
d'edificació. 
 
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
• Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no 

impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació 
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de 
l’edificació existent.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per la Sra. M. R. V., en relació amb l’expedient número 2011/6518. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. M. R. V., autorització d’obres 
de conservació d'edificació, a la carretera BP-2126, al punt quilomètric 15+610, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Font-Rubí (Expedient número 
2011/6518), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a la Sra. M. R. V., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en resolució de l’expedient núm. 2011/6796.-  
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, de data 29/08/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 05/09/2011, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera C-246a, al 
punt quilomètric 47+030, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Vilanova i La Geltrú (Exp. núm. 2011/6796). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/09/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
• La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre. 
• El senyal farà servir els mateixos suports que els senyals ja existents en l’accés. 
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• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements 
situats prop de l’extrem de la calçada. 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, en relació amb l’expedient número 
2011/6796.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera C-246a, al punt 
quilomètric 47+030, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova i La 
Geltrú (expedient número 2011/6796) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec 
de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
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executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú, amb 
domicili a efectes de notificacions a Vilanova i La Geltrú (08800), Plaça de la Vila, 8, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.        
A. F. D., en resolució de l’expedient núm. 2011/685 6.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del Sr. A. F. D., de data 29/07/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 06/09/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar i de construcció de vorera i accés a 
parlking, a la carretera BV-1468, del punt quilomètric XXX al XXX, marge esquerre, 
tram urbà, al terme municipal de Barcelona (Exp. núm. 2011/6856). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/10/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció 
d'habitatge unifamiliar. 
 
Atès el que disposen els articles 168 i 169 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 
Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de vorera 
i accés a parking. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Previ a executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, 

els quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 
• Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
• Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. Es disposaran reixes interceptores sobre la cuneta com a les 
finques adjacents. 

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



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

88/120 

• Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 
de les reixes interceptores i de la continuitat de les aigües per la cuneta. 

• Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 
distància mínima de parada. En cas necessari es prendran les mesures oportunes 
per gaudir d’aquesta visibilitat.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. A. F. D., en relació amb l’expedient número 2011/6856. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A. F. D., autorització d’obres de 
construcció d’habitatge unifamiliar i de construcció de vorera i accés a parlking, a la 
carretera BV-1468, del punt quilomètric XXX al XXX, marge esquerre, tram urbà, al 
terme municipal de Barcelona (Exp. núm. 2011/6856), que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions 
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució al Sr. A. F. D., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de tall de carril amb pas 
alternatiu a favor de l’empresa Freyssinet, SA, en resolució de l’expedient núm. 
2011/6859.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Freyssinet, S.A., de data 02/09/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita 
autorització de tall de carril amb pas alternatiu, a la carretera BV-1229, del punt 
quilomètric 3+340 al 3+375, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Vicenç de Castellet (Exp. núm. 2011/6859). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/09/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tall de carril amb pas 
alternatiu. 
 
Atès el que disposa l’article 110 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicions: 
 
• Abans d’iniciar el tall s’avisarà al zelador de la zona. 
• La senyalització serà perfectament visible visible tan de dia com de nit i es realitzarà 

segons la Norma 8.3IC i, tal com es diu a la documentació presentada, amb 
senyalistes o semàfors. 

• Es tindrà especialment atenció de que la calçada es conservi neta. 
• Qualsevol desperfecte  ocasionat per les obres en qüestió a la calçada, serà reparat 

abans d’abandonar l’actuació.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
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Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Freyssinet, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/6859. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Freyssinet, S.A., autorització de tall 
de carril amb pas alternatiu, a la carretera BV-1229, del punt quilomètric 3+340 al 
3+375, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç de Castellet 
(Expedient número 2011/6859), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Freyssinet, S.A., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, carrer XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de pas de vianants 
a favor de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en  resolució de l’expedient 
núm. 2011/6975.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, de data 05/09/2011, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 08/09/2011, pel qual es 
sol·licita autorització de pintat de pas de vianants (2 unitats), a la carretera C-243b, del 
punt quilomètric 18+380 al 18+570, ambdós marges, tram  urbà (travessera), al terme 
municipal de Sant Sadurní d’Anoia (Exp. núm. 2011/6975). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/09/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pintat de pas de 
vianants (2 unitats). 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
• Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament 

senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 
• S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes 

en cas de pluja. 
• Es garantirà la visibilitat de parada en la zona d’influència de la carretera. 
• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint 

les especificacions de la norma 8.3-IC.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, en relació amb l’expedient 
número 2011/6975.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia, autorització de pintat de pas de vianants (2 unitats), a la carretera C-243b, del 
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punt quilomètric 18+380 al 18+570, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Sant Sadurní d’Anoia (expedient número 2011/6975) que s’hauran de dur 
a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Sadurní d’Anoia (08770), Plaça Ajuntament, 
1, amb indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Eix Diagonal, en resolució de l’expedient núm. 2011 /7181.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de Eix Diagonal, de data 15/09/2011, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 16/09/2011, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de desviament de trànsit, a la carretera C-37z, del punt quilomètric 87+270 al 
89+184, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de 
Guardiola (Exp. núm. 2011/7181). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/10/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de desviament de 
trànsit. 
 
Atès el que disposa l’article 110 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb les següents condicions: 
 
• El desviament serà senyalitzat segons normativa vigent. 
• Qualsevol desperfecte, a qualsevol element funcional de la carretera de Diputació, 

serà reparat abans que s’acabi l’execució del desviament en qüestió.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de  
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Eix Diagonal, en relació amb l’expedient número 2011/7181. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Eix Diagonal, autorització d’obres de 
desviament de trànsit, a la carretera C-37z, del punt quilomètric 87+270 al 89+184, 
ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Salvador de Guardiola (Exp. 
núm. 2011/7181), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 

Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient 
 

Cinquè.-  Notificar la present resolució a Eix Diagonal, amb domicili a efectes de 
notificacions a XXXX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 

34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització de pintat de marques vials a 
favor de l’empresa Sociedad Ibérica de Construccion es Eléctricas, SA (SICE), en 
resolució de l’expedient núm. 2011/7409.-  La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

Vist l’escrit de Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), de data 
22/09/2011, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 
26/09/2011, pel qual es sol·licita autorització de pintat de marques vials tipus 
quadrícula en intersecció amb Avinguda del Molí, del punt quilomètric 7+545 al 7+560 
i, amb el carrer Angel Araño, del punt quilomètric 7+735 al 7+750, a la carretera BV-
2003, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Viladecans (Exp. 
núm. 2011/7409). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 14/10/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pintat de marques 
vials tipus quadrícula en intersecció amb carrer Angel Arañó i amb Avinguda del Molí. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
• Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament 

senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 
• S’aplicarà pintura antilliscant per evitar el risc de caiguda de vianants i motoristes en 

cas de pluja. 
• Les marques vials a pintar seran del tipus M-7.10 de la norma 8.2-I.C del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanismo. 
• Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 

especificacions de la norma 8.3-IC. 
• En cas que sigui necessari el seu manteniment fora dels treballs anuals programats 

per Diputació de Barcelona per la resta de la carretera, aquests seran duts a terme 
per part de l’Ajuntament de Viladecans.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
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formulada per Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. (SICE), en relació 
amb l’expedient número 2011/7409. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A. (SICE), autorització de pintat de marques vials tipus quadrícula en 
intersecció amb Avinguda del Molí, del punt quilomètric 7+545 al 7+560 i, amb el carrer 
Angel Araño, del punt quilomètric 7+735 al 7+750, a la carretera BV-2003, ambdós 
marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Viladecans (Exp. núm. 
2011/7409), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas, S.A. (SICE), amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, XXX, núm. 
XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Tordera, en resolució de l’expedien t núm. 2011/7470.-  La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Tordera, de data 21/09/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 29/09/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5122, al 
punt quilomètric 1+390, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Tordera (Exp. 
núm. 2011/7470). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 24/10/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Les obres es replantejaran conjuntament amb l’oficial especial de permisos de la 

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

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

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

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

• Es pintarà una illeta separadora de sentits de circulació a l’accés i els seus carrils. 
Així mateix es pintarà una senyal línia de parada i stop per als vehicles que es 
vulguin incorporar a la calçada de la carretera.  

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

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Tordera, en relació amb l’expedient número 2011/7470.  
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Tordera, autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 
1+390, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Tordera (expedient número 
2011/7470), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Tordera, amb domicili a efectes 
de notificacions a Tordera (08490), Plaça Església, 2, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’instal·lació de rètols 
informatius a favor de l’Ajuntament de Gualba, en r esolució de l’expedient núm. 
2011/7472.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Gualba, de data 19/09/2011, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 28/09/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-5115, punt quilomètric 
3+286 al 5+230, ambdós marges, tram no urbà i d’instal·lació de rètols informatius a la 
carretera BV-5116, punt quilomètric 0+030 al 0+635, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Gualba (Exp. núm. 2011/7472). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 18/10/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

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

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

fer constar el nom de l’establiment. 
• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de  
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Gualba, en relació amb l’expedient número 2011/7472.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Gualba, autorització 
d’instal·lació de rètols informatius, a la carretera BV-5115, punt quilomètric 3+286 al 
5+230, ambdós marges, tram no urbà i d’instal·lació de rètols informatius a la carretera 
BV-5116, punt quilomètric 0+030 al 0+635, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Gualba (Exp. núm. 2011/7472), que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i 
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.-  Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.-  Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Gualba, amb domicili a efectes 
de notificacions a Gualba (08474), Passeig Montseny, 13, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’instal·lació de rètol 
informatiu a favor de la Ute Psaru Llobregat Nord, en resolució de l’expedient 
núm. 2011/7659.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Ute Psaru Llobregat Nord, de data 04/10/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 05/10/2011, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-1224, al punt quilomètric 
6+850, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal del Pont de Vilomara i 
Rocafort (Exp. núm. 2011/7659). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 18/10/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicions: 
 
• Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

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

suports quedaran fora de la. 
• Els senyals seran de servei i estaran normalitzats.  
• S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres elements 

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

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

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

• Quan acabin les obres que s’informa al cartell en qüestió, els peticionaris retiraran 
el rètol i els elements necessaris per a la seva instal·lació.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 31,64 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de cartells 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Ute Psaru Llobregat Nord, en relació amb l’expedient número 
2011/7659. 
 
Segon.-  Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ute Psaru Llobregat Nord, 
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-1224, al punt quilomètric 
6+850, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal del Pont de Vilomara i 
Rocafort (Exp. núm. 2011/7659), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de 
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques 
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 31,64 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
instal·lació de cartells 
 
Cinquè.-  Notificar la present resolució a Ute Psaru Llobregat Nord, amb domicili a 
efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX,  amb indicació dels recursos 
procedents. 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
38.- Dictamen que proposa rectificar l’import de la  subvenció atorgada a l’escola 
municipal Salvador Llobet de Granollers, reduint en  set-cents vint-i-nou (729) € la 
quantitat atorgada per error material, ja que se li  va aplicar el percentatge de 
subvenció com a escola situada dins un municipi de l’àmbit de la xarxa de parcs 
quan estava situada fora de parc.-  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 28 
d’octubre de 2010, 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 26 de maig de 2011 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 d’entre altres subvencions es va atorgar a l’escola municipal Salvador Llobet 
una subvenció per import de 1.166,40 €, d’acord amb els criteris d’avaluació i de 
l’aplicació als punts assignats segons el punt  11 de les bases específiques de la 
convocatòria. 
 
 Atès que per error material,  en els criteris d’avaluació se li va aplicar el porcentatge 
.del 48% de subvenció com a escola situada dins un municipi de l’àmbit de la Xarxa de 
Parcs, atorgant-li una subvenció d’import 1.166,40 €, quan en realitat li corresponia el 
porcentatge del 18% per estar situada fora de parc i una subvenció d’import de 
437,40€. 
 
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, sobre rectificació 
d’actes administratius per error material. 
 
Vist l’apartat  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. 
 
Per tot l’exposat el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al President delegat 
de l’Àrea d’Espais Naturals que elevi a la Junta de Govern la proposta d’adopció dels 
següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Rectificar l’import de la subvenció atorgada a l’escola municipal Salvador 
Llobet de Granollers, reduint en 729 € la quantitat atorgada,  donat que  per error 
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material,  en els criteris d’avaluació se li va aplicar el porcentatge . del 48% de 
subvenció com a escola situada dins un municipi de l’àmbit de la Xarxa de Parcs, 
atorgant-li una subvenció d’import 1.140,48 €, quan en realitat li corresponia el 
porcentatge del 18% per estar situada fora de parc i una subvenció d’import de 
437,40€. 
 
Segon.- Reintegrar a l’aplicació pressupostaria G/A1100/173A0/48900 la quantitat de 
set-cents vint-i-nou (729) €. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’escola municipal Salvador LLobet per al seu 
coneixement i als efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar l’expedient de co ntractació de la concessió 
administrativa en la gestió de l’equipament d’El Be llver i l’Agustí al parc natural 
del Montseny, amb una proposta d’inversió mínima de  vint-i-sis mil (26.000) €.-  
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 el Junta de Govern en sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2011 va 
declarar desert el procediment obert de l’expedient de contractació de la concessió 
administrativa consistent en la gestió del equipament d’El Bellver i l’Agustí al Parc 
Natural del Montseny, mitjançant la modalitat de concessió administrativa, amb una 
proposta d’inversió mínima de vint-i-sis mil (26.000) €, IVA exclòs. 
 
Atès que revisat l’expedient es considera oportú fer de nou una nova licitació pel 
procediment negociat sense publicitat sense variar cap de les condicions originals, 
d’acord amb el que estableix a l’article 154c) de la llei de contractes del sector públic. 
 
Atès que d’acord amb l’esmentat article, així com també el que disposen els articles 
153 a 162 del citat text legal i en utilitzar-se el procediment negociat com a 
procediment d’adjudicació, s’ha modificat alguns aspectes de l’actual plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Vist l'apartat 3.1.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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de contractació promogut per l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals de la concessió administrativa consistent en la gestió del equipament d’El 
Bellver i l’Agustí al Parc Natural del Montseny, mitjançant la modalitat de concessió 
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administrativa, amb una proposta d’inversió mínima de vint-i-sis mil (26.000) €, IVA 
inclòs. 
 
Segon.-  Aprovar el Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que hauran de regir la present contractació. 
 
Tercer.-  Procedir a la seva contractació mitjançant el procediment negociat sense 
publicitat, d’acord amb el disposen els articles 153 a 162 de la LCSP, amb varis 
aspectes de negociació. 
 
40.- Dictamen que proposa revocar inicialment les s ubvencions del Grup de 
Recerca Quaternari, Associació Cannova, Associació Amics desenv. Talamanca 
i Associació Productors Parc Sant Llorenç, atorgade s en la convocatòria de l’any 
2010 a Entitats Culturals, per a activitats a desen volupar en l’àmbit dels parcs 
naturals, per un import total de mil set-cents vuit anta euros amb setanta-quatre 
cèntims (-1.780,74) €.-  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. 
 
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 van aprovar, entre altres, l’atorgament 
de les subvencions culturals relacionades, les quals no han presentat, a data d’avui, la 
justificació de les actuacions realitzades: 
 
Nom  Entitat  NIF Import  Op. comptable  
Grup de Recerca Quaternari XXXXXXXX 494,65 € 1103901533 
Associació Cannova XXXXXXXX 494,65 € 1103901534 
Associació Amics desenv. Talamanca XXXXXXXX 296,79 € 1103901535 
Associació Productors Parc Sant Llorenç XXXXXXXX 494,65 € 1103901593 

 
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 
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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 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.- Revocar inicialment  les subvencions relacionades, atorgades en la 
convocatòria de l’any 2010 a Entitats Culturals, per activitats en l’àmbit dels parcs 
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona: 
 
Nom  Entitat  NIF Import  Op. Comptable  
Grup de Recerca Quaternari XXXXXXXX 494,65€ 1103901533 
Associació Cannova XXXXXXXX 494,65 € 1103901534 
Associació Amics desenv. Talamanca XXXXXXXX 296,79 € 1103901535 
Associació Productors Parc Sant Llorenç XXXXXXXX 494,65 € 1103901593 

 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als  interessats 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.  
 
41.- Dictamen que proposa revocar inicialment la su bvenció atorgada l’any 2010 
a la Sra. Mercè Guarro Miralles, destinada a la mil lora d’habitatges en l’àmbit 
dels parcs naturals per justificar fora de termini,  per un import de dos mil tres-
cents cinquanta-dos euros amb noranta-cinc cèntims (-2.352,95) €.- 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 en el marc d’aquesta convocatòria, es van aprovar, entre altres, l’atorgament 
d’una subvenció a la Sra. Mercè Guarro Miralles, en la línia de millora d’habitatges,  
destinada a la conservació i manteniment de la masia XXX al parc natural XXX.  
 
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-se abans del 31 de desembre de 2010.  
 
Atès que amb data 6 de juliol de 2011 es va requerir, a la beneficiaria de la subvenció, 
mitjançant escrit amb acusament de rebuda,  la justificació de la subvenció atorgada, 
amb un termini de quinze dies hàbils d’acord amb les bases reguladores de les 
subvencions i de l’ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Sra. Mercè Guarro Miralles va presentar fora del termini improrrogable de 
15 dies hàbils,  el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, amb 
data de registre d’entrada de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de 16 de 
setembre de 2011.  
  
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 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.- Revocar inicialment la subvenció atorgada a  la Sra. Mercè Guarro Miralles, 
en la línia de millora d’habitatges 2010,  destinada a la conservació i manteniment de 
la masia XXX i per un import de 2.352,95 €, per presentar els justificants de la 
subvenció atorgada fora de termini. 
 
Segon.- Concedir tràmit d’audiència de 15 dies als  interessats 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.  
 
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territori al 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col ·laboració amb la Fundació 
“la Caixa” per al desenvolupament del programa de c onservació dels espais 
naturals protegits gestionats per la Diputació de B arcelona, per a l’any 2012, per 
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import d’un milió cinc-cents mil (1.500.000) €.-  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 gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel 
Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del 
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc 
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc  Agrari del Baix 
Llobregat i Parc de Collserola, el conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 
hectàrees. 
 
Atès que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de 
Parcs Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació 
dels valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat.  
 
Atès que, en la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics 
d’aquestes zones, i per aconseguir uns sistemes ecològicament més valuosos i 
estables enfront de les pressions externes que puguin rebre, la Diputació de Barcelona 
duu a terme una planificació i gestió activa d’aquests espais naturals. 
 
Atès que, en aquest marc, la Diputació de Barcelona desenvolupa determinades 
tasques de gestió mediambiental per a la conservació dels sistemes naturals que 
formen la Xarxa de Parcs Naturals, formulades tenint en compte el context 
socioeconòmic i l’ordenació de l’ús públic. 
 
Atès que Fundació “la Caixa” és l’entitat encarregada de gestionar l’Obra Social “la 
Caixa”, que persegueix la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través del 
desenvolupament social, cultural i ambiental, amb la finalitat d’assolir un 
desenvolupament humà sostenible, i, amb aquest fi, desenvolupa un gran nombre de 
programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de l’entorn 
natural, així com a la promoció de la integració social dels col·lectius de persones 
desfavorides. 
 
Atès que els programes de Fundació “la Caixa” inclouen el desenvolupament de les 
seves actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com públiques.  
 
Atesa l’existència d’objectius coincidents, entre d’altres, la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics, la conservació d’espais naturals protegits, el desenvolupament 
socieconòmic sostenible i de conservació i respecte al patrimoni natural, la Diputació 
de Barcelona i la Fundació “la Caixa” estan interessats en establir un conveni que 
reguli aquesta mútua cooperació. 
 
Vist l’article 88 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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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 de 
l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais 
Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre la Fundació “la Caixa” i 
la Diputació de Barcelona, en matèria d’espais naturals protegits, d’acord amb la 
minuta de conveni que es transcriu a continuació: 

 
“ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL  PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS GESTIONA TS PER LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA , representada pel seu President, l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve i Figueras, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de data 23 de setembre de 2011; assistit per la Secretària general, la 
Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
de la Corporació de data 8.09.2011, BOPB de 23.09.2011. 
 
D’altra banda, la FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA , (d’ara 
endavant, Fundació ”la Caixa”), representada pel seu Director General, el Sr. Jaume 
Lanaspa i Gatnau, que intervé en nom i representació de l’entitat, provista de C.I.F. 
XXXXXXXXX i amb domicili social a XXXX, XX. 
 
II.-  ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.  Que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel 

Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del 
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc 
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc  Agrari del Baix 
Llobregat i Parc de Collserola, el conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625 
hectàrees. 

 
II.  Que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de Parcs 

Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació dels 
valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús 
públic ordenat.  

 
III.  Que, en la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics d’aquestes 

zones, i per aconseguir uns sistemes ecològicament més valuosos i estables enfront 
de les pressions externes que puguin rebre, la Diputació de Barcelona duu a terme 
una planificació i gestió activa d’aquests espais naturals. 
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IV.  Que, en aquest marc, la Diputació de Barcelona desenvolupa determinades tasques 
de gestió mediambiental per a la conservació dels sistemes naturals que formen la 
Xarxa de Parcs Naturals, formulades tenint en compte el context socioeconòmic i 
l’ordenació de l’ús públic. 

 
V.  Que Fundació “la Caixa” és l’entitat encarregada de gestionar l’Obra Social “la Caixa”, 

que persegueix la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través del 
desenvolupament social, cultural i ambiental, amb la finalitat d’assolir un 
desenvolupament humà sostenible, i, amb aquest fi, desenvolupa un gran nombre de 
programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de l’entorn 
natural, així com a la promoció de la integració social dels col·lectius de persones 
desfavorides. 

 
VI.  Que els programes de Fundació “la Caixa” inclouen el desenvolupament de les seves 

actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com públiques.  
 
VII.  Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per dictamen de la Junta de 

Govern de la Diputació de Barcelona de data ............................................. 
 

En virtut del que precedeix, i atesa l’existència d’objectius coincidents i l’interès recíproc 
entre la Diputació de Barcelona i Fundació ”la Caixa” en matèria de conservació d’espais 
naturals, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen el present conveni que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té per objectiu establir les condicions per a la cooperació en el 
desenvolupament i l’execució del Pla integral de gestió dels sistemes naturals de l a 
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelon a, (d’ara en endavant el Pla) amb la 
finalitat de garantir-ne l’estabilitat i la maduresa, millorant-ne l’estat de conservació i reduint-
ne la fragilitat davant de possibles pertorbacions. A aquest efecte, les parts signants es 
comprometen a impulsar tasques de gestió mediambiental per a la conservació dels 
sistemes naturals del conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 

 
La Diputació de Barcelona establirà les directrius estratègiques del Pla, i redactarà, d’acord 
amb aquestes directrius, les tasques de gestió mediambiental per a cadascun dels espais, 
així com els plans i projectes d’execució de les actuacions. 
 
Segon.- Objectius específics del Pla 
 
Els objectius específics del Pla són: 

 
a)  Desenvolupar propostes de planificació i gestió rigoroses i extrapolables al conjunt del 

territori, en el marc de les directrius de conservació de la Unió Europea (Xarxa Natura 
2000), i d’acord amb l’anàlisi dels principals reptes ecològics i socioeconòmics de la 
Xarxa de Parcs Naturals. 

b)  Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de forma que s’incideixi positivament 
en les vessants de la conservació, l’ús públic i la revitalització socioeconòmica. 

c)  Afavorir la integració de col·lectius en risc d’exclusió social.  
d)  Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del Pla. 
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e) Avaluar, mitjançant el desenvolupament d’una bateria d’indicadors que permeti dur a 
terme el seguiment del Pla, la incidència real de les actuacions i l’assoliment dels 
objectius plantejats. 

f)  Definir i executar el programa de comunicació del Pla i els materials divulgatius vinculats 
al Pla. 

 
Tercer.- Actuacions objecte del conveni 
 
A partir dels objectius plantejats, les parts acorden l’execució de les actuacions següents en 
les àrees de més interès ecològic i paisatgístic en cadascun dels parcs que formen la Xarxa 
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: 

 
a)  Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis. 
b)  Manteniment d’hàbitats oberts.  
c)  Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera. 
d)  Restauració d’àrees degradades.  
e)  Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat. 
f)  Reforçament del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local. 
g)  Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació. 
h)  Potenciació d’aquelles actuacions que ajudin a minimitzar els efectes del canvi climàtic, 

mitjançant actuacions que redueixin l’emissió de CO2 a l’atmosfera i aquelles altres que 
es consideri oportú. 

i) Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les 
actuacions portades a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i la 
implantació d’aquestes formes d’energia.  

 
Quart.- Programa de treball 
 
El desenvolupament d’aquestes actuacions es concretarà en el programa de treball, que 
serà acordat i redactat de manera conjunta a través de la comissió de seguiment que 
s’especifica en el pacte setè, segons el procediment d’aprovació i seguiment del programa 
de treball que es descriu en el mateix pacte setè d’aquest conveni.  
 
Cinquè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona assumirà, mitjançant gestió directa o indirecta, la gestió i 
execució de les actuacions previstes en el Pla, i aportarà els recursos materials i humans 
necessaris a tal efecte. 
 
Amb relació a les actuacions de conservació i millora d’espais naturals, es donarà prioritat a 
l’ocupació de col·lectius de persones socialment desavantatjades en situació o risc 
d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoadddictes, immigrants i 
dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent.  
 
Amb l’objectiu de consolidar un cert teixit empresarial dins del mercat social a la província 
de Barcelona, i durant el període de vigència del present conveni, la Diputació de Barcelona 
garantirà l’existència d’un tècnic/a per recolzar la capacitat d’autogestió de les EI i CET per 
fer front a les demandes de gestió i execució dels projectes del conveni. La despesa 
corresponent a aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost total d’aquest conveni, 
prèvia aprovació d’aquesta a la comissió de seguiment. 
 
Sisè.- Compromisos de Fundació “la Caixa” 
 
Fundació “la Caixa” aportarà a la Diputació de Barcelona la dotació pressupostària per a 
l’execució del pla de treball, d’acord amb el que s’estableix en el pacte vuitè del Conveni. 
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Setè.- Comissió de seguiment 
 
A fi d’articular el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració, es crearà una 
comissió paritària de seguiment del conveni, formada, com a mínim, per un representant de 
cadascuna de les parts. Aquesta comissió es reunirà, almenys, tres cops l’any.  
 
La Comissió tindrà com funcions: 
 
• Avaluar el desenvolupament del conjunt del conveni, principalment de l’assoliment dels 

objectius de la fase en curs i la programació dels objectius i l’aprovació de les actuacions 
de la fase posterior, així com del pla de comunicació (que inclourà, d’una banda, 
campanyes publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les actuacions que es 
portin a terme en desenvolupament d’aquest conveni). 

• Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació, 
establert en aquest mateix pacte. 

• Determinar quins projectes han de ser executats íntegrament o parcialment per 
empreses d’inserció (EI), centres especials de treball (CET) i altres empreses d’ocupació 
social que podran assumir aquestes tasques. 

• Aprovar la contractació d’un tècnic/a de la Diputació de Barcelona per recolzar la 
capacitat d’autogestió de les EI i CET per fer front a les demandes de gestió i execució 
dels projectes del conveni, d’acord amb el pacte cinquè del present conveni. 

• Acordar conjuntament, la realització d’un pla de comunicació, que inclourà, d’una banda, 
campanyes publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les actuacions que es 
portin a terme en desenvolupament d’aquest conveni. 

• Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la 
interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin 
oportunes. 

 
L’adopció d’acords per la Comissió de Seguiment requerirà del consens entre les parts. 
 
Per a l’aprovació, seguiment i justificació del programa de treball per part de la comissió de 
seguiment, se seguirà el procediment següent: 
 
1. Aprovació del programa de treball  
 
Les parts faran arribar als membres de la comissió de seguiment, abans de la primera 
reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal 
que siguin avaluades pels membres de la comissió. 
 
La fitxa descriptiva de les propostes d’actuacions haurà de contenir la informació següent: 

 
a.  Descripció breu de les propostes, amb el pressupost desglossat i el calendari estimat. 
b. Indicació dels col·lectius de persones socialment desavantatjades, en situació o risc 

d’exclusió social, que puguin participar en les actuacions proposades. 
c.  Fotografies de la zona on s’executarà, en cas que s’aprovi, cada actuació. 

 
2. Seguiment dels projectes realitzats dins del pro grama de treball  
 
Després de cadascuna de les reunions de la comissió de seguiment, s’aixecarà l’acta 
corresponent, que serà remesa a tots els membres assistents a les reunions per tal que hi 
donin la seva conformitat i poder procedir a la signatura. 
 
La Diputació de Barcelona haurà de facilitar a la comissió de seguiment, amb una 
periodicitat semestral, com a mínim, i d’acord amb el calendari i les indicacions que la 
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comissió li haurà subministrat, les dades i documentació necessaris per tal que aquesta 
comissió pugui avaluar l’evolució dels projectes en curs. 
 
Tota la documentació indicada en aquest pacte, i qualsevol altra que es vulgui fer arribar a 
la comissió de seguiment, haurà de ser remesa als seus membres per correu electrònic o, 
en cas que no sigui possible, en un suport digital mitjançant correu certificat o per missatger. 
 
3. Justificació dels projectes realitzats dins del programa de treball 
 
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts en el programa de treball, un cop 
realitzats (completament o per fases, si es tracta de projectes complexos), caldrà aportar a 
la comissió de seguiment la documentació següent: 
 
a.  Memòria descriptiva de cada projecte amb fotografies de les actuacions realitzades. 
b. Carta de la Diputació de Barcelona en què se certifiqui la finalització del projecte 

corresponent i se sol·liciti el pagament pendent (en la seva totalitat o només una part, si 
es tracta de projectes complexos). Per tal de justificar les despeses realitzades, la 
Diputació de Barcelona haurà de presentar, mitjançant certificat emès per la Intervenció 
General de la Corporació, una relació de les factures i altres documents de naturalesa 
anàloga, fent constar: Nom i NIF del proveïdor/creditor, objecte, data i núm. factura, núm. 
d’operació comptable o núm. de bestreta, percentatge d’execució sobre el pressupost i 
import facturat (segons instruccions per a la tramitació de projectes o activitats amb 
finançament extern, de la Diputació de Barcelona) En aquesta relació s’hauran d’incloure 
també les despeses de personal.  

 
Vuitè.- Finançament i forma de pagament 
 
El pressupost total per realitzar les actuacions relatives al Pla previstes en aquest conveni, 
segons els acords segon i tercer, és d’un màxim d’un milió i mig d’euros (1.500.000) €, que 
Fundació “la Caixa” aportarà d’acord amb les premisses següents: 
 
-  Fundació “la Caixa” farà efectiva, durant els trenta dies posteriors a l’aprovació per part 

de la comissió de seguiment, en el seu cas, del programa de treball i del document de 
pagament corresponent, una aportació inicial equivalent al 50% de l’import que pertoqui 
contractar a la Diputació de Barcelona.  

 
-  El 50% restant s’anirà fent efectiu contra la justificació de l’execució de les actuacions 

previstes en el programa de treball. 
 

Tant per a l’aprovació i la justificació del programa de treball, com per a la forma de 
pagament, se seguirà el procediment previst en el pacte setè d’aquest conveni. 
 
Novè.- Difusió del Pla integral  
 
Les dues parts consideren important difondre els objectius i les activitats del Pla per tal de 
fomentar el respecte i la sensibilització de la societat per la conservació i millora de l’entorn 
natural i la integració social dels col·lectius de persones desfavorides.  
 
Amb aquest fi, les parts acordaran conjuntament, en el si de la comissió de seguiment, la 
realització d’un pla de comunicació. Aquest pla inclourà, d’una banda, campanyes 
publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les actuacions que es portin a terme 
en desenvolupament d’aquest conveni. 
 
Les campanyes publicitàries seran coordinades per Fundació ”la Caixa”. A aquest efecte, 
Fundació ”la Caixa” podrà retenir un màxim corresponent al deu per cent (10%) del 
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pressupost total previst en aquest conveni per destinar-lo a la realització de les campanyes 
publicitàries esmentades. 
 
Les presentacions a la premsa de les actuacions que es portin a terme en desenvolupament 
d’aquest conveni es realitzaran activament i de manera coordinada entre les dues parts 
firmants d’aquest conveni, que faran els seus màxims esforços perquè aquestes actuacions 
tinguin un gran abast. 
 
Desè.- Publicitat i imatge corporativa  
 
En totes les actuacions que es duguin a terme en l’execució d’aquest conveni, així com en la 
publicitat i el material promocional del programa d’espais naturals protegits, es farà constar 
la col·laboració de Fundació ”la Caixa”, juntament amb el seu logotip, després de la 
conformitat i l’aprovació expressa de Fundació ”la Caixa” en relació amb la seva imatge 
corporativa. 
 
Igualment, es farà menció expressa d’aquesta col·laboració en qualsevol acte que es 
pogués organitzar per difondre el programa d’espais naturals protegits, derivat del 
desenvolupament d’aquest conveni. 
 
Onzè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2012, i la seva vigència finalitzarà 
a data 31 de desembre de 2012, sense possibilitat de pròrroga. 
 
Dotzè.- Modificacions del conveni 
 
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació, 
per part de totes les parts signants del conveni. 
 
Tretzè.- Incompliment 
 
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la 
seva resolució.  
 
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la 
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 
 
Catorzè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es podrà extingir per les causes següents: 
 
a) Per la realització del seu objecte o la finalització del termini de vigència.  
b) Desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
c) Afectació de la causa del conveni per raons de força major. 
d) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
e) Per mutu acord de les parts, expressat per escrit. 
f) Per qualsevol altre causa admissible en dret. 

 
Sense perjudici de la durada inicial d’aquest conveni, es podrà resoldre anticipadament per 
incompliment de qualsevol dels seus pactes; això comportarà l’obligació per part de la 
Diputació de Barcelona de retornar a Fundació ”la Caixa” les quantitats ja percebudes que 
en aquell moment encara no hagin estat invertides en els programes de treball anuals 
corresponents aprovats degudament per la comissió de seguiment.  
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Les facultats de resolució previstes aquí s’estableixen sense perjudici del dret de cadascuna 
de les parts a sol·licitar indemnització pels danys i perjudicis que haguessin estat ocasionats 
per la part incomplidora. 
 
Quinzè.- Marc normatiu del present conveni 
 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es subscriu a l’empara del règim jurídic 
establert a l’article 88 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú.  
 
Setzè.- Jurisdicció competent 
 
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants 
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
Dissetè.- Les parts volen complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de bona 
entesa i participació que l’han promogut, i es comprometen a intentar resoldre en primera 
instància les divergències que sorgissin segons termes d’equitat.”  

 
Segon.- Acceptar l’aportació concedida per la Fundació “la Caixa” per import, de com 
a màxim, un milió cinc-cents mil (1.500.000) €, d’acord amb el pacte vuitè de la minuta 
del conveni de col·laboració. 
 
Tercer.-  Comunicar a la Fundació “la Caixa” el present Acord pel seu coneixement i 
als efectes escaients. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis F orestals 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí  de les obres 
subvencionades per la prevenció local d’incendis fo restals l’any 2011 a l’ADF Vol 
Ges al municipi de Les Masies de Voltregà.-  La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació 
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer de 2011 va aprovar les 
bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre d’altres 
a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB amb 
data de 7 de febrer de 2011. 
 
Atès que la Junta de Govern en data de 28 d’abril de 2011 va aprovar el dictamen que 
proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans 
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal 
per a l’any 2011 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la 
relació que s’hi adjuntava com a annex 1. 
 
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis 
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33 
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides, 
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major 
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. 
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Atès que l’ajuntament de Les Masies de Voltregà i l’ADF Vol Ges han manifestat la 
necessitat d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any 
2011, a la sol·licitud que s’adjunta. 
 
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a 
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de 
subvencions i no modifica el seu import. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Autoritzar els següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2011 per 
la prevenció local d’incendis forestals: 

 
ADF: Vol Ges        -       Municipi: Les Masies de  Voltregà       -      NIF XXXXXXXXX 
 
Concepte previst inicialment: Cost d’obra % Subvenció 

- Repàs de manteniment camí de Serratosa a la 
carena de Sant Martí Xic 

1.500 € 95 1.425 € 

- Repàs de manteniment camí La Solella a la 
Casavella 

1.026,50 € 95 975,18 € 

    
Proposta de canvi de destinació: Cost d’obra % Subvenció 
- Repàs de manteniment camí de Serratosa a la 
carena de Sant Martí Xic 

1.912,90 € 95 1.817,26 € 

- Arranjament bassa de Quintanes 613,60 € 95 582,92 € 
 
Segon.-  Notificar la present resolució a l’ADF Vol Ges i a l’ajuntament de Les Masies 
de Voltregà. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES  

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i li quidació de la convocatòria 
de l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis 
i activitats del Pla de Concertació “Fons de presta ció destinats al finançament 
dels serveis socials d’atenció domiciliària”.-  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: 
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Per acord de la Junta de Govern, de data 28 de gener de 2010, es va aprovar els ajuts 
destinats als ajuntaments de municipis fins a 300.000 habitants, els seus ens 
dependents, consorcis i mancomunitats, Fons de prestació destinats al finançament 
dels serveis socials d’atenció domiciliària en el marc del Règim de concertació de 
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 i 
del Catàleg de Suport als serveis i les activitats locals 2010. 
 
Vist que el Servei de Govern Local, a través de comunicació de 28 de setembre de 
2011, va fer arribar als ens locals el detall dels ajuts corresponents al Programa 
Finançament Serveis Socials d’Atenció Domiciliària 2010” pel qual s’obria un període 
d’audiència previ al seu tancament i liquidació. 
 
Vist que el 20 d’octubre de 2011 va finalitzar el termini per presentar a la Diputació de 
Barcelona la documentació justificativa d’aquests ajuts i el dia 7 de novembre de 2011 
va finalitzar el termini màxim per subsanar la documentació justificativa per als casos 
de justificacions que han estat presentades dins del termini  i amb efectes 
subsanables. 
 
Vist que transcorregut el termini d’audiència i als efectes del tancament i liquidació, és 
donen les següents situacions: 
 

- Reduccions per manca de justificació. 
- Revocacions per manca de justificació. 
 

Vist l’apartat 10.2 b) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm.7931/2011 de data 8 de setembre de 2011 (BOPB de 
23.09.2011).   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
Delegat per a la Cooperació Local eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de l’any 2010 per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de 
Concertació, “Fons de prestació destinats al finançament dels serveis socials d’atenció 
domiciliària”.  
 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts que s’indiquen a continuació, concedits 
per la Junta de Govern el 28 de gener de 2010 per manca de justificació, i  sol·licitar el 
reintegrament de la quantitat de 500 € a l’Ajuntament d’Orpí, el reintegrament de la 
quantitat de 500 € a l’Ajuntament de Sagàs i el reintegrament de la quantitat de 500 € 
a l’Ajuntament de Santa Maria de Merles. Aquest reintegrament es farà efectiu en el 
termini dels 15 dies hàbils següents a la notificació de la present resolució, comptadors 
a partir de l’endemà de la recepció, mitjançant transferència bancària al compte corrent 
de la Diputació de Barcelona XXXX  XXXX XX XXXXXXXXXX o bé efectuant el 
pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
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Nº Exped. Org. 

Gestor 
Ens local NIF Codi 

XBMQ 
Descripció Import 

aprovat 
Nº docum. Posició Aplicació 

Pressupostària 
Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import a  
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

revocació 

Motiu 

2009/0011343 61101 AJ. ORPI XXXXXXXX 10Y59841 
Finançament  

SAD 2010 600,00 € 1003001646 61 
G/61101/233A0/4

6250 1103901690 500,00 € 600,00 € 
Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 AJ. SAGAS XXXXXXXX 10Y59875 
Finançament  

SAD 2010 600,00 € 1003001646 66 
G/61101/233A0/4

6250 1103901691 500,00 € 600,00 € 
Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 
AJ. STA. 
MARIA  
DE MERLES 

XXXXXXXX 10Y59942 
Finançament  

SAD 2010 
600,00 € 1003001646 67 

G/61101/233A0/4
6250 

1103901692 500,00 € 600,00 € 
Manca de 
justificació 

 
Tercer.- Reduir l’import dels ajuts concedits per Junta de Govern el 28 de gener de 
2010 i sol·licitar el reintegrament de la quantitat de 1.683,29 € a l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, el reintegrament de la quantitat de 44,22 € a l’Ajuntament 
d’Argençola. Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils 
següents a la notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la 
recepció, mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de 
Barcelona XXXX  XXXX XX XXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria 
de la Corporació. 
 

Nº Exped. Org. 
Gestor 

Ens local NIF Codi 
XBMQ 

Descrip. Import 
aprovat 

Nº docum. Posició Aplicació 
Pressupostària 

Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import a  
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

reducció 

Motiu 

2009/0011343 61101 
Aj. Corbera  
de Llobregat 

XXXXXXXX 10Y59761 
Finançament  

SAD 2010 
11.566,50 € 1003000897 45 

G/61101/233A0/ 
46250 

1103901685 1.683,29 € 10.936,49 €
Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 
Aj. 
Argençola 

XXXXXXXX 10Y59698 
Finançament  

SAD 2010 
600,00 € 1003001646 57 

G/61101/233A0/ 
46250 

1103901686 44,22 € 144,22 € 
Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 
Aj. Sta. 
Maria  
De Miralles 

XXXXXXXX 10Y59944 
Finançament  

SAD 2010 
600,00 € 1003001646 70 

G/61101/233A0/ 
46250 

1103901689 -   € 55,74 € 
Manca de 
justificació 

 
Quart.- Notificar als Ajuntaments els presents acords.  
 
45.- Dictamen que  proposa aprovar el tancament i l iquidació de la convocatòria 
de l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis 
i activitats del Pla de Concertació “Fons de presta ció destinats al finançament 
dels serveis socials bàsics”.-  La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern, de data 28 de gener de 2010, es va aprovar els ajuts 
destinats als ajuntaments de municipis fins a 300.000 habitants, els seus ens 
dependents, consorcis i mancomunitats, Fons de prestació destinats al finançament 
dels serveis socials bàsics en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport 
als serveis i les activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011 i del Catàleg de 
Suport als serveis i les activitats locals 2010. 
 
Vist que el Servei de Govern Local, a través de comunicació de 28 de setembre de 
2011, va fer arribar als ens locals el detall dels ajuts corresponents al Programa 
Finançament Serveis Socials Bàsics 2010” pel qual s’obria un període d’audiència 
previ al seu tancament i liquidació. 
 
Vist que el 20 d’octubre de 2011 va finalitzar el termini per presentar a la Diputació de 
Barcelona la documentació justificativa d’aquests ajuts i el dia 7 de novembre de 2011 
va finalitzar el termini màxim per subsanar la documentació justificativa per als casos 
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de justificacions que han estat presentades dins del termini  i amb efectes 
subsanables. 
 
Vist que transcorregut el termini d’audiència i als efectes del tancament i liquidació, és 
donen les següents situacions: 
 

- Renúncies expresses. 
- Reduccions per manca de justificació. 
- Revocacions per manca de justificació. 

 
Vist l’apartat 10.2 b) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm.7931/2011 de data 8 de setembre de 2011 (BOPB de 
23.09.2011).   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
Delegat per a la Cooperació Local eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de l’any 2010 per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de 
Concertació, “Fons de prestació destinats al finançament dels serveis socials bàsics 
 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts que s’indiquen a continuació, concedits 
per la Junta de Govern el 28 de gener de 2010 per manca de justificació, i  sol·licitar el 
reintegrament de la quantitat de 500 € a l’Ajuntament de Sagàs, i el reintegrament de 
la quantitat de 500 € a l’Ajuntament de Santa Maria  de Merles. Aquest reintegrament 
es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la notificació de la present 
resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, mitjançant transferència 
bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona XXXX XXXX XX 
XXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
 

Nº Exped. Org. 
gestor 

Ens local NIF Codi 
XBMQ 

Descrip. Import 
aprovat 

Nº docum. Posició Aplicació 
Pressupostària  

Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import a  
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

revocació 

Motiu 

2009/0011343 61101 Aj. Sagas XXXXXXXX 10Y59565 
Finançament  
S.S Bàsics 600,00 € 1003000795 163 

G/61101/231A0
/46250 1103901700 500,00 € 600,00 € 

Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 
Aj. Sta. 
Maria  
De Merles 

XXXXXXXX 10Y59632 
Finançament  
S.S Bàsics 

600,00 € 1003000795 218 
G/61101/231A0

/46250 
1103901701 500,00 € 600,00 € 

Manca de 
justificació 

 
Tercer.-  Donar de baixa per renúncia expressa dels ens beneficiaris dels ajuts que 
s’indiquen a continuació concedits per la Junta de Govern el 28 de gener de 2010 i 
sol·licitar el reintegrament de la quantitat de 500 € a l’Ajuntament de Gallifa, i el 
reintegrament de la quantitat de 47,50 € a l’Ajuntament de Castell de l’Areny. Aquest 
reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la notificació 
de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, mitjançant 
transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona XXXX XXXX XX 
XXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
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Nº Exped. Org. 

gestor 
Ens local NIF Codi 

XBMQ 
Descrip. Import 

aprovat 
Nº docum. Posició Aplicació 

Pressupostària 
Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import a  
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

renúncia 

Motiu 

2009/0011343 61101 Aj. Gallifa XXXXXXXX 10Y59466 
Finançament  
S.S Bàsics 600,00 € 1003000795 76 

G/61101/231A0/ 
46250 1103901693 500,00 € 600,00 € 

Renúncia 
expressa 

2009/0011343 61101 
Aj. Castell de 
L'areny XXXXXXXX 10Y59436 

Finançament  
S.S Bàsics 600,00 € 1003000795 49 

G/61101/231A0/ 
46250 1103901694 47,50 € 147,50 € 

Renúncia 
expressa 

 
Quart.- Reduir l’import dels ajuts concedits per Junta de Govern el 28 de gener de 
2010 i sol·licitar el reintegrament de la quantitat de 19,44€ a l’Ajuntament de Sant 
Jaume de Frontanyà. Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies 
hàbils següents a la notificació de la present resolució, comptadors a partir de 
l’endemà de la recepció, mitjançant transferència bancària al compte corrent de la 
Diputació de Barcelona XXXX  XXXX XX XXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a 
la Tresoreria de la Corporació. 
 

Nº Exped. Org. 
gestor 

Ens local NIF Codi 
XBMQ 

Descrip. Import 
aprovat 

Nº docum. Posició Aplicació 
Pressupostària 

Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import a  
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

reducció 

Motiu 

2009/0011343 61101 Aj. Argençola XXXXXXX 10Y59388 
Finançament  
S.S Bàsics 

600,00 € 1003000795 7 
G/61101/231A0/ 

46250 
1103901695 -   € 55,64 € 

Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 Aj. Orpi XXXXXXX 10Y59531 
Finançament  
S.S Bàsics 

600,00 € 1003000795 131 
G/61101/231A0/ 

46250 
1103901696 -   € 55,64 € 

Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 
Aj. Sant Jaume  
de Frontanya 

XXXXXXX 10Y59593 
Finançament  
S.S Bàsics 

600,00 € 1003000795 187 
G/61101/231A0/ 

46250 
1103901697 19,44 € 119,44 € 

Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 
Aj. Sta. Maria  
de Martorelles XXXXXXX 10Y59633 

Finançament  
S.S Bàsics 935,00 € 1003000795 219 

G/61101/231A0/ 
46250 1103901698 -   € 152,00 € 

Manca de 
justificació 

2009/0011343 61101 
Aj. Sant Vicenç  
dels Horts XXXXXXX 10Y59640 

Finançament  
S.S Bàsics 23.545,85 € 1003000795 225 

G/61101/231A0/ 
46250 1103901699 -   € 33,82 € 

Manca de 
justificació 

 
Cinquè.- Notificar als Ajuntaments els presents acords.  
 
46.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i li quidació del programa 
complementari d’urgència social per a l’any 2010 pe r a l’atorgament d’ajuts 
econòmics de l’àmbit de suport a serveis i activita ts del Pla de Concertació.-  La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la 
Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, de data 29 d’abril de 2010, es va 
aprovar la reedició del Programa complementari d’urgència social per a l’any 2010, en 
el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla 
de Concertació XBMQ 2008-2011 i del Catàleg de Suport als serveis i les activitats 
locals 2010. 
 
Vist que el Servei de Govern Local, a través de comunicació de 28 de setembre de 
2011, va fer arribar als ens locals el detall dels ajuts corresponents al Programa 
complementari d’urgència social any 2010 pel qual s’obria un període d’audiència previ 
al seu tancament i liquidació. 
 
Vist que el 20 d’octubre de 2011 va finalitzar el termini per presentar a la Diputació de 
Barcelona la documentació justificativa d’aquests ajuts i el dia 7 de novembre de 2011 
va finalitzar el termini màxim per subsanar la documentació justificativa per als casos 
de justificacions que han estat presentades dins del termini  i amb efectes 
subsanables. 
 



 
 
 
 
Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 
 

119/120 

Vist que transcorregut el termini d’audiència i als efectes del tancament i liquidació, és 
donen les següents situacions: 
 

- Reduccions per manca de justificació. 
- Revocacions per manca de justificació i per no acceptació de l’ajut. 
 

Vist l’apartat 10.2 b) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm.7931/2011 de data 8 de setembre de 2011 (BOPB de 
23.09.2011).   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
Delegat per a la Cooperació Local eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar el tancament i liquidació del programa complementari d’urgència 
social de l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis 
i activitats del Pla de Concertació. 
 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts que s’indiquen a continuació, concedits 
pel Ple de la Diputació de Barcelona el 29 d’abril de 2010 per manca de justificació i 
per ajut no acceptat, i sol·licitar el reintegrament de la quantitat de 2.000 € a 
l’Ajuntament de La Quar, el reintegrament de la quantitat de 2.000€ a l’Ajuntament de 
Bellprat i el reintegrament de la quantitat de 2.000 € a l’Ajuntament de Pujalt. Aquest 
reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la notificació 
de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, mitjançant 
transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona XXXX  XXXX 
XX XXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
 

Nº Exped. Org. 
Gestor 

Ens local NIF Codi 
XBMQ 

Descrip. Import 
aprovat 

Nº docum. Pos. Aplicació 
Pressupostària 

Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import a  
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

revocació 

Motiu 

2010/0003132 61101 
Ajuntament de 
La Quar XXXXXXXX 10Y66094 

Urgència 
Social 2010 2.000,00 € 1003004431 4 

G/61101/231A0/
46251 --- 2.000,00 € 2.000,00 € 

Manca de 
justificació 

2010/0003132 61101 
Ajuntament de 
Bellprat XXXXXXXX 10Y66098 

Urgència 
Social 2010 2.000,00 € 1003004431 8 

G/61101/231A0/
46251 --- 2.000,00 € 2.000,00 € 

Manca de 
justificació 

2010/0003132 61101 
Ajuntament de 
Pujalt XXXXXXXX 10Y66124 

Urgència 
Social 2010 2.000,00 € 1003004431 21 

G/61101/231A0/
46251 --- 2.000,00 € 2.000,00 € 

Manca de 
justificació 

2010/0003132 61101 
Ajuntament de 
Granera 

XXXXXXXX 10Y66096 
Urgència 

Social 2010 
2.000,00 € 1003004431 5 

G/61101/231A0/
46251 

--- --- 2.000,00 € 
Ajut no 

acceptat 

2010/0003132 61101 
Ajuntament de 
Viver i 
Serrateix 

XXXXXXXX 10Y66116 
Urgència 

Social 2010 
2.000,00 € 1003004431 19 

G/61101/231A0/
46251 

--- --- 2.000,00 € 
Ajut no 

acceptat 

2010/0003132 61101 
Ajuntament del 
Brull XXXXXXXX 10Y66128 

Urgència 
Social 2010 2.000,00 € 1003004431 28 

G/61101/231A0/
46251 --- --- 2.000,00 € 

Ajut no 
acceptat 

 
Tercer.- Reduir l’import dels ajuts concedits pel Ple de la Diputació de Barcelona el 29 
d’abril de 2010 i sol·licitar el reintegrament de la quantitat de 1.351,74€ a l’Ajuntament 
d’Esparreguera, i el reintegrament de la quantitat de 1.569,40€ a l’Ajuntament de 
Carme. Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents 
a la notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona 
XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la 
Corporació. 
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Nº Exped. Org. 
Gestor 

Ens local NIF Codi 
XBMQ 

Descripció Import 
aprovat 

Nº docum. Pos. Aplicació 
Pressupostària 

Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import a  
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

reducció 

Motiu 

2010/0003132 61101 
Ajuntament 
d'Esparreguera 

XXXXXXXX 10Y66359 
Urgència 

Social 2010 
38.124,65 € 1003004532 2 

G/61101/231A0/ 
46251 

1103901687 1.351,74 € 16.601,60 €
Manca de 
justificació 

2010/0003132 61101 
Ajuntament de 
Martorell XXXXXXXX 10Y66367 

Urgència 
Social 2010 44.364,91 € 1003004532 9 

G/61101/231A0/ 
46251 1103901688 -- 1.846,04 € 

Manca de 
justificació 

2010/0003132 61101 
Ajuntament de 
Carme XXXXXXXX 10Y66174 

Urgència 
Social 2010 2.000,00 € 1003004431 73 

G/61101/231A0/ 
46251 --- 1.569,40 € 1.569,40 € 

Manca de 
justificació 

 
Quart.- Notificar als Ajuntaments els presents acords.  
 
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, 
 


