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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Jaume Ciurana Llevadot
Sr. Gerard Ardanuy Mata

Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat del assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 24 de novembre de 2011.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa designar representants de la Diputació de Barcelona per
participar en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada Òdena, creada el 4 d’octubre de 2011, amb la participació d’aquesta Corporació.
3.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.
Ratificació de:
4.- Decret de la Presidència de data 18 de novembre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Mixta Departament de
Cultura, Diputacions i entitats associatives d’ens locals, del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
5.- Decret de la Presidència de data 30 de novembre de 2011, que resol designar
representant en la Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, per a
la sessió del dia 1 de desembre de 2011.
Es dóna compte dels decrets següents:
6.- Decret de la Presidència de data 9 de novembre de 2011 de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós
administratiu núm. 164/2010-M, interposat pel senyor A. J. P. G. i la senyora M.T. T. G.
contra la resolució de 13 de gener de 2010 que desestima la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1503 a causa de l’existència de sorra i grava
a la calçada.
7.- Decret de la Presidència de data 9 de novembre de 2011 de compareixença, com
a codemandada, davant el Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, en el procediment de
reconeixement de dret núm. 929/2011 instat per la senyora G. R. F. contra la resolució
de l’Organisme Autònom Institut del Teatre que desestima la reclamació prèvia
formulada contra la desestimació de les al·legacions presentades a la resolució de la
carrera universal CU-2006 i CU-2007.
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8.- Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2011 de compareixença
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs
contenciós administratiu núm. 526/2011-A interposat pel senyor M. P. P. contra la
resolució de 25/07/2011 que desestima el recurs de reposició formulat contra la
denegació de la petició de permanència en servei actiu sol·licitada pel recurrent.
9.- Decret de la Presidència de data 17 de novembre de 2011 de compareixença, com
a interessada, davant la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC,
en els recursos 425/2011, 427/2011, 428/2011, 429/2011 i 430/2011 interposats pel
senyor Ll.M. G. G. contra els acords del Jurat d’Expropiació de Catalunya relatius a la
fixació del preu just de diverses finques expropiades per l’execució de les obres del
projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrena
TM Mediona”.
10.- Decret de la Presidència de data 17 de novembre de 2011 de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs 531/20113 interposat per la senyora D. C. G. contra el decret de 26 d’abril de 2010 que acorda
imposar-li les sancions de destitució del càrrec de XXXX així com de 9 mesos de
suspensió i funcions amb pèrdua de les retribucions corresponents.
11.- Decret de la Presidència de data 22 de novembre de 2011 de compareixença,
davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per la senyora A. G. M. contra la
sentència dictada en el procediment 354/2010-L relatiu a la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions físiques derivades
de la caiguda soferta al pas de fusta del jardí del recinte situat entre l’Hospital Casa de
la Maternitat de Barcelona i els Pavellons Helios.
Es dóna compte del dictamen següent:
12.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que declara caducat el recurs núm.
256/2008 interposat per la senyora M.D. A. B. en matèria de personal laboral.
Direcció de Relacions Internacionals
13.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona, la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica de Polítiques Públiques i
la Fundació–Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset per al funcionament de
GOBERNA-ciutat.
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució i del nou
pressupost de la subvenció atorgada a CGLU-Líban per al desenvolupament del
projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses”.
Donar compte de:
15.- Decret de la Presidència de data 13 de desembre de 2011, relatiu a l’aprovació de
la minuta d’addenda d’execució del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per a la implementació de l’acció “Lot 2:
Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.
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Servei de Govern Local
16.- Dictamen que proposa el tancament del programa complementari: “de continuïtat
en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i
casals locals” en el marc del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
2008-2011.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de deutes
amb l’Ajuntament de Moià.
18.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de deutes
amb l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
19.- Dictamen que proposa fixar el tipus d’interès a subvenir durant l’exercici 2012, el
tipus d’interès d’actualització, l’actualització del tipus d’interès bancari, així com la
subvenció màxima per municipi dins del Programa de Crèdit Local.
20.- CASTELLVÍ DE ROSANES.- Dictamen que proposa revocar la subvenció
concedida a l'Ajuntament de Castellví de Rosanes per acord de la Junta de Govern de
27 d’octubre de 2011, per un import de vint-i-un mil sis-cents catorze euros amb
setanta cèntims (21.614,70) €.
21.- MANCOMUNITAT DE L’ALT PENEDÈS.- Dictamen que proposa no admetre a
tràmit la sol·licitud de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, relativa a la
petició d’un crèdit subsidiat de quatre-cents mil (400.000) € per finançar inversions del
pressupost 2011, per no ajustar-se a la Normativa del Programa de Crèdit Local ni a la
normativa de cap de les línies de finançament de què disposa la Diputació de
Barcelona.
22.- LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
disset mil dos euros amb vint-i-vuit cèntims (17.002,28) € a l'Ajuntament de la Pobla de
Claramunt a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.
23.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
cent trenta-un mil nou-cents cinc euros amb set cèntims (131.905,07) € a l'Ajuntament
d’Olesa de Montserrat a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
24.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
sis-cents un mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims (601.382,66) €
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a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
25.- SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa subvenir en un import
de seixanta-cinc mil tres-cents noranta-vuit euros amb trenta-un cèntims (65.398,31) €
a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
26.- MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
cinc mil nou-cents vint-i-sis euros amb setanta-nou cèntims (5.926,79) € a l'Ajuntament
de Monistrol de Calders a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.
27.- IGUALADA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents divuit mil
tres-cents seixanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (218.363,86) € a l'Ajuntament
d’Igualada a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.
28.- VILASSAR DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent nou
mil cent vuitanta-un euros amb noranta-tres cèntims (109.181,93) € a l'Ajuntament de
Vilassar de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.
29.- FONOLLOSA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de disset mil trescents seixanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (17.365,65) € a l'Ajuntament de
Fonollosa a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.
30.- SITGES.- Dictamen que proposa denegar la sol·licitud a l'Ajuntament de Sitges.
31.- VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa denegar la sol·licitud a
l'Ajuntament de Vilanova del Vallès.
Caixa de Crèdit
32.- Dictamen que proposa modificar a cent setanta-cinc mil (175.000) € el límit dels
préstecs de la Caixa de Crèdit.
33.- AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-i-sis mil dos-cents cinquanta-cinc
euros amb cinquanta-tres cèntims (126.255,53) € per a finançar l’actuació local “Local
Cantallops i urb. les Gunyoles” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
34.- AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-vuit mil quatre-cents noranta-nou euros amb
setze cèntims (68.499,16) € per a finançar l’actuació local “Compra envelat” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
35.- AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import vuitanta-un mil cinc-cents euros amb vuitanta-quatre
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cèntims (81.500,84) € per a finançar l’actuació local “Xarxa mitja tensió” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
36.- AJUNTAMENT DE CAPOLAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import seixanta-set mil cinc-cents (67.500) € per a finançar l’actuació local
“Inversions 2010 i 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
37.- AJUNTAMENT DE FONOLLOSA.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Inversions finalitzades” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
38.- AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import quaranta mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Magatzem
brigades” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
39.- AJUNTAMENT DE FONT-RUBÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local “Local
polivalent joves” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
40.- AJUNTAMENT DE GIRONELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent trenta-un mil dos-cents noranta-sis euros amb sis cèntims
(131.296,06) € per a finançar l’actuació local “Millora captació aigua” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
41.- AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la concessió
d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta-vuit mil quatre-cents (68.400) € per a finançar
l’actuació local “Escola música municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
42.- AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local
“Lampades sodi enllumenat públic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
43.- AJUNTAMENT DE RUPIT I PRUIT.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Centre
polivalent, piscines i entorn” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
44.- AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-sis mil set-cents quaranta-dos euros amb
cinc cèntims (26.742,05) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicle vigilant
municipal” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
45.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar
l’actuació local “Biblioteca municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
46.- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar
l’actuació local “Reforma camp futbol la Barruana” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
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47.- AJUNTAMENT DE TARADELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Piscina
coberta” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
48.- AJUNTAMENT DE TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cinquanta-nou mil cent vuitanta euros amb disset cèntims (59.180,17) €
per a finançar l’actuació local “Instal·lació elèctrica pavellons” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
49.- AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar
l’actuació local “Expropiació pou Pinedes i contracte Euroasfalt” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
50.- AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar
l’actuació local “Biblioteca municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
51.- AJUNTAMENT DE BALENYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set cèntims
(95.470,77) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Magatzem municipal ”.
52.- AJUNTAMENT DE BALENYÀ.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit
de Caixa d’import noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set cèntims
(95.470,77) € per a finançar l’actuació local “Magatzem municipal” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-los a finançar l’actuació “Inversions
diverses”.
53.- AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import catorze mil cent noranta-tres euros amb
vint-i-cinc cèntims (14.193,25) € per a finançar l’actuació local “Expropiació terrenys”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Asfaltat carrers”.
54.- AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa
la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil cinc-cents (100.500) € per a
finançar l’actuació local “Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
en el sentit de destinar catorze mil cent noranta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims
(14.193,25) € a finançar l’actuació “Expropiació terrenys”.
55.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització
sector Est Lavern” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per
a “Compra vehicle brigada ”.
56.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit
de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Compra
vehicle brigada” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, en el sentit de destinar-los
a finançar l’actuació “Urbanització sector Est Lavern”.
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57.- SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictàmens que proposen esmenar un error
material en els préstecs concedits per acord de data 30 de setembre de 2010, per a
finançar l’actuació local “Ampliació Casa de la Vila”, i “Carrers Alou i S. Genís, 2a. f.”
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
58.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i Ajuntaments.
Organisme de Gestió Tributària
59.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per
demora durant el mes de febrer de 2011 en l’execució de les tasques encomanades
relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme
de Gestió Tributària.
60.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per
demora durant el mes de març de 2011 en l’execució de les tasques encomanades
relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme
de Gestió Tributària.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Delegació de Turisme
61.- Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni
formalitzat entre el Consorci de Turisme del Garraf, el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat i la Diputació de Barcelona amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració
per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa Barcelona.
62.- Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni
formalitzat entre el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci de Turisme
del Vallès Oriental, el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de Barcelona amb
l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la marca turística.
63.- Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni
formalitzat entre el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i la Diputació
de Barcelona amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la
promoció de la marca turística Costa de Barcelona Maresme.
64.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre
la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona amb l’objectiu de treballar en la implantació del Sistema de Qualitat
Turística en Destinacions (SICTED) i consolidar el projecte a la província de
Barcelona.
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Gerència de Serveis d’Esports
65.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria de
l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics derivats del Programa complementari
“Assistència per a la millora de material esportiu inventariable” en el marc de l’àmbit de
suport als equipaments i les infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
66.- Dictamen que proposa revocar parcialment l’acord de la Junta de Govern de 28
d’abril de 2011, i aprovar l’atorgament d’una subvenció a la entitat Colla Jove de
l’Hospitalet, 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 la cultura popular i tradicional, per a l’any
2011.
67.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc signat amb la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona el passat 20 de novembre de 2002.
68.- Dictamen que proposa prorrogar la vigència fins el 30 de juny de 2012, del
Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, que va ser
aprovat en Junta de Govern de data 18 de desembre de 2008 i que té vigència fins el
31 de desembre de 2011, amb l’objecte de donar resposta a les demandes dels
municipis per a aquest període.
69.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78509 de
col·laboració amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’acord amb el text que es
transcriu, referit a l’actuació “Construcció Teatre-Auditori”, amb un suport econòmic de
quatre-cents cinc mil (405.000) €.
Gerència de Serveis de Biblioteques
70.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització del conveni
específic de col·laboració en relació a l’actuació “Construcció d’una nova biblioteca en
l’indret anomenat Ateneu”, a signar amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, per
import de sis-cents mil (600.000) €.
71.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni específic 10/X/66607 de
col·laboració “Construcció d’una biblioteca municipal” a Manlleu, en el marc del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Gerència de Serveis d’Educació
72.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic de col·laboració dins el
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 entre la
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Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Berga, pel qual es comprometen a
preacordar i desenvolupar conjuntament el condicionament de l’escola de música de
Berga amb una aportació econòmica de la Diputació per a l’any 2011 de cinc-cents
vint-i-cinc mil (525.000) €.
73.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destinació d’una part de l’ajut econòmic
de l’actuació Escola bressol Bufalà, que es destinarà a l’Escola bressol Nero Nas, del
municipi de Badalona, en el marc de l’àmbit de suport a les infrastructures i
equipaments del Pla de concertació Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat 20082011, per un import de nou-cents trenta-quatre mil vuit-cents quinze euros amb
quaranta-sis cèntims (934.815,46) €.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
74.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni específic núm. 936/10
“Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge protegit” subscrit amb l’Ajuntament de
Calders, en el marc del Pla de concertació de Xarxa Municipis de Qualitat 2008-2011,
per un import de cent deu mil (110.000) €.
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
75.- Dictamen que proposa aprovar la Suspensió parcial i temporal de les obres i
suspensió del termini d’execució del contracte que se’n deriva, relatiu al contracte de les
obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.
76.- Dictamen que proposa aprovar la segona acta de preus contradictoris de les
obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” per a
l’Ajuntament de Sitges.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
77.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE MODIFICAT DE LA REFORMA I
AMPLIACIÓ DE CA L’ARTURO” (11/X/8586) de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.
78.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 “F1 REMODELACIÓ DELS VIALS DEL NUCLI
ANTIC” (11/X/78632) de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.
79.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011 “F2 ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DE LA
CARRETERA DE MERLES” (11/X/78535) del CONSELL COMARCAL DEL
BERGUEDÀ.
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80.- Dictamen que proposa l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE EXECUTIU CARRER A LA
URBANITZACIÓ VALLDEMAR” (11/X/71161) i l’aprovació del conveni “CENTRE
CÍVIC A CLARIANA” (11/X/78845) de l’Ajuntament de CASTELLET I LA GORNAL.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
81.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga d’una autorització d’obres a favor de
l’empresa Reciclatge Vegetal Viñals, SL, en resolució de l’expedient núm. 2008/7919.
82.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Estebanell y Pahisa Energia, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6505.
83.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. B. R., en
resolució de l’expedient núm. 2011/7708.
84.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor dels Amics del
Pesebre Vivent d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/7715.
85.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Construcciones y Reformas M. Igual, SL, en resolució de l’expedient núm. 2011/7821.
86.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. E. C. S., en
resolució de l’expedient núm. 2011/7895.
87.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Ter
Montaña, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/7918.
88.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2011/7956.
89.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. O. V., en
resolució de l’expedient núm. 2011/7957.
90.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J. B. B., en
resolució de l’expedient núm. 2011/8015.
91.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2011/8061.
92.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm. 2011/8167.
93.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8513.
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94.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8617.
95.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8510.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
96.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la
província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la
campanya “Coneguem els nostres parcs”, exercici 2012, per import de quaranta-quatre
mil cent setanta-un euros amb cinquanta cèntims (44.171,50) €.
97.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions pel segon semestre
de 2011 als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les
despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals i que es gestionen
en règim de concessió administrativa, per import de sis mil sis-cents noranta-nou euros
amb setanta-vuit cèntims (6.699,78) €.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
98.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titular i pròrroga de justificació de la
subvenció atorgada l’any 2010 per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs
naturals, per defunció de la interessada, per import de mil sis-cents setanta-tres euros
amb divuit cèntims (1.673,18) €.
99.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titular de justificació de la subvenció
atorgada l’any 2011 per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals, per
defunció de la interessada, per import de mil quatre-cents trenta euros amb vint-i-dos
cèntims (1.430,22) €.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
100.- 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 Olesa de MontserratEsparreguera al municipi d’Olesa de Montserrat.
101.- 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 Olesa de MontserratEsparreguera al municipi d’Esparreguera.
102.- 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 La Pobla Castellar al
municipi de La Pobla de Lillet.
103.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Occidental que
participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2011.
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104.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la Convocatòria de les
Subvencions de la Prevenció Local d’Incendis Forestals per a l’any 2012
Gerència de Serveis de Medi Ambient
105.- Dictamen que proposa aprovar la reducció de l’import de cent vuitanta-tres mil
vuit-cents quaranta-nou euros amb setanta-quatre cèntims (183.849,74) €
corresponent a l’ajut per a “l’Ampliació de l’actual planta de transferència de residus de
la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió RSU” en virtut d’haver-se concedit un
canvi de destinació.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
106.- Dictamen que proposa aprovar la relació de subvencions en el marc de la
convocatòria “Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, a favor d’entitats
sense finalitat de lucre, any 2011”, per un import de cinc-cents seixanta mil dos-cents
quaranta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (560.242,43) €.
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 24 de novembre de 2011, es pregunta si
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per
unanimitat.
ÂREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa designar representants de la Diputació de Barcelona
per participar en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom
d’Igualada - Òdena, creada el 4 d’octubre de 2011, amb la participació d’aquesta
Corporació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El passat 4 d’octubre de 2011 es va constituir a l’Ajuntament d’Igualada la Taula
Estratègica per a l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada - Òdena.
En la constitució van estar presents el Delegat territorial del Govern de la Generalitat a
la Catalunya Central, els Alcaldes d’Igualada, d’Òdena, de Manresa i de Vilafranca del
Penedès, i els Presidents del Consell Comarcal de l’Anoia, de la Unió Empresarial de
l’Anoia i de la Delegació a Igualada de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona, així com un representant de la Diputació de Barcelona.
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Entre les funcions de la Taula estratègica, segons acord subscrit per tots els ens
presents a l’acte, està la de redactar un pla de negoci amb el full de ruta i les accions
concretes conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, així com
organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives vinculades amb el
desenvolupament del aeròdrom i en concret les relatives a la vertebració econòmica
del territori i al foment de l’activitat econòmica.
La Taula Estratègica, on la Diputació de Barcelona estarà representada pel seu
President, per poder tirar endavant els seus objectius, disposarà d’un grup de treball
per assessorar i donar suport tècnic a la Taula.
Per aquest motiu des de la Delegació Territorial del Govern de la Catalunya Central,
en tant que encarregada de la coordinació de la Taula, s’ha demanat a la Diputació de
Barcelona que designi a la persona o persones que han de formar part d’aquest equip
tècnic.
Vist el punt 3.4, apartats f) i i.1), de la refosa 1/2011, sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per decret de la Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va
entrar en vigor l’1 d’octubre de 2011, aquesta Presidència proposa a la Junta de
Govern l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Subscriure els acords de creació i funcionament, i la participació de la Diputació
de Barcelona, en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada –
Òdena creada el 4 d’octubre de 2011.
Segon.- En la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada –
Òdena, creada amb la participació de la Diputació de Barcelona, aquesta Corporació
estarà representada institucionalment pel seu President, o persona en qui aquest
delegui.
Tercer.- Designar com a representants de la Diputació de Barcelona, per a integrar-se
en el Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica, a les següents persones:
Titular: Sr. F. Xavier Forcadell Esteller
Suplent: Sra. Laia Claverol Torres
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació
Territorial del Govern a la Catalunya Central, i a les persones designades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
3.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, en la mateixa sessió va
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i,
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines
persones s’atorga aquesta representació.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va
aprovar la designació de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011 es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament la
competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la
primera designació.
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, pel qual es regula el règim
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències
que tingui atribuïdes entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques
vinculades o dependents d’aquelles.
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de
representants en altres Ens.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
D’altra banda, un cop fetes, doncs, les primeres designacions, cal continuar designant
representants en organismes on la Diputació de Barcelona té representació i, a la vista
de les noves propostes efectuades, modificar aquesta representació en el Consorci de
Comunicació Local, en el sentit que es veurà a la part dispositiva.
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Així, mateix, després de fer les designacions, dues entitats han comunicat que
s’havien dissolt i, per tant, s’han de deixar sense efectes les designacions de
representants efectuades.
La Diputació de Barcelona està representada, també, en la Federació de Municipis de
Catalunya, i participa i està representada, alhora, per voluntat de la pròpia Federació, en
les diverses Comissions i subcomissions sectorials creades en el sí de l’Associació, la
qual ha sol·licitat que es confirmi el nom dels representants d’aquesta Corporació per
participar en les diferents Comissions.
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) Associacions Privades
Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAiE) (NIF XXXXXXXXX)
Designar representants de la Diputació de Barcelona a l’Associació Barcelona
Aeronàutica i de l’Espai (BAiE), com a vocal, titular i suplent, a l’Assemblea
General i al Comitè Executiu, d’acord amb els articles 12 i 16, respectivament,
dels Estatuts de l’Associació, a les persones següents:
Titular : Ramon Riera Macia
Suplent:. Ricardo Fernández Deu
B) Associacions d’Ens locals
Federació de Municipis de Catalunya
Primer.- Designar representants d’aquesta Corporació en les Comissions i
Subcomissions Sectorials creades en el si de l’organització de la Federació de
Municipis de Catalunya, les persones següents:
Comissió de Benestar i Acció Social
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
Diputat Delegat Igualtat, Ciutadania i Benestar Social

Comissió de Comerç i Turisme
Subcomissió de Comerç:
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Jordi Subirana Ortells
Diputat Delegat de Comerç i Esports
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Subcomissió de Turisme :
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia
Diputat Delegat de Desenvolupament Econòmic i Turisme

Comissió de Cultura i Joventut :
Subcomissió de Cultura:
Representant :
Càrrec:

Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
Diputada delegada Cultura

Subcomissió de Joventut:
Representant :
Càrrec:

Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
Diputada Adjunta a Igualtat i Ciutadania

Comissió d’Economia. Pressupostos i Finançament
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal
Diputat i President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

Comissió d’Esports
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Josep Salom Ges
Diputat Adjunt a Esports

Comissió de Funció Pública
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal
Diputat i President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

Comissió d’Habitatge
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Diputat Delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge

Comissió d’Immigració
Representant :
Càrrec:

Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
Diputada Adjunta a Igualtat i Ciutadania

Comissió de Medi Ambient
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Joan Puigdollers Fargas
Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient
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Comissió d’Ocupació i Promoció Econòmica
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia
Diputat Delegat de Desenvolupament Econòmic i Turisme

Comissió de Participació i democràcia local
Representant :
Càrrec:

Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
Diputada Adjunta a Igualtat i Ciutadania

Comissió de Petits Municipis
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo
Diputat delegat per a la cooperació local

Comissió de Política territorial i infrastructures
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Diputat Delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge

Comissió de Polítiques per a la Igualtat
Representant :
Càrrec:

Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
Diputada Adjunta a Igualtat i Ciutadania

Comissió de Prevenció i Seguretat
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal
Diputat i President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns

Comissió de Salut i Consum
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Xavier Garcia Albiol
Diputat Delegat de Salut Pública i Consum

Comissió d’Urbanisme i Mobilitat :
Subcomissió d’Urbanisme
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Diputat Delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge

Subcomissió de Mobilitat
Representant :
Càrrec:

Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Diputat Delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge
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C) Altres Ens
Comitè Organitzador Barcelona 2012 “World Junior Championships Bcn 12”
D’acord amb la petició formulada per la Federació Espanyola d’Atletisme, i a
proposta del Vice-president Primer i President delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i ocupació, es designa l’Il·lm. Sr. Josep Salom Ges,
Diputat Adjunt a Esports, com a representant de la Diputació de Barcelona en el
Comitè Organitzador Barcelona 2012 “World Junior Championships Bcn 12”.
SEGON.- Acordar la designació de representants en el Consorci que es detalla,
substituint a les persones designades anteriorment:
Consorci de Comunicació Local (XXXXXXXXX)
1.1.- ACORDAR el nomenament del Sr. Francesc Pena Carbó, com a vocal de
ple dret, en el Consell General del Consorci de Comunicació Local, en substitució
del Sr. Josep Salom Ges.
1.2. - ACORDAR el nomenament del Sr. Ignasi Giménez Renom, com a vocal de
ple dret, en el Consell General del Consorci de Comunicació Local, en substitució
del Sr. Ferran Civil Arnabat.
1.3.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior,
ACORDAR:
Que els 10 representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
Comunicació Local, com a vocals en el Consell General, d’acord amb l’art.11
dels Estatuts del Consorci, són les següents persones:
- Sr. Salvador Esteve Figueras
- Sr. Ignasi Giménez Renom
- Sr. Joan Carles García Cañizares
- Sr. Francesc Pena Carbó
- Sr. Josep Mayoral Antigas
- Sr. Jordi Serra Isern
- Sr. Carlos Nieto Fernández
- Sra. Isabel Aguayo Díez
- Sr. Marc Rius Piniés
- Sra. Eulàlia Ferrando Serra
TERCER.- Deixar sense efecte les designacions següents, donat que els ens
respectius han procedit a acordar la seva dissolució:
1. Fundació Privada Domicilia (XXXXXXXXX)
La Fundació privada Domicilia ha presentant escrit acompanyant la resolució de la
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, aprovant l’acord de
dissolució de la Fundació.
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Per tant, i respecte de la designació de representant efectuada per la Junta de
Govern en la sessió del 27.10.2011 (ref. 599/11), S’ACORDA:
Deixar sense efecte la designació del Sr. Ramon Riera Macia com a representant
de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Domicilia, per haver-se
dissolt.
2. Associació Pla Estratègic per al Litoral de la Regió Metropolitana de
Barcelona (XXXXXXXXX)
L’Associació Pla Estratègic per al litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona,
va comunicar que l’associació va acordar la tramitació de la seva dissolució el
23.3.2010 i va presentar la baixa a l’Agència tributària.
Per tant, i respecte de la designació de representant efectuada per la Junta de
Govern en la sessió del 10.11.11 (ref. 640/11), S’ACORDA:
Deixar sense efecte la designació del Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, com a
representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pla Estratègic per al
litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona, per haver-se dissolt.
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.
4.- Decret de la Presidència de data 18 de novembre de 2011, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Mixta Departament de
Cultura, Diputacions i entitats associatives d’ens locals, del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor literal següent:
Mitjançant l’Ordre CLT/275/2011, de 29 de setembre, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, núm. 5991 de 25.10.2011, es va modificar la Comissió Mixta
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Diputacions i entitats associatives
d’ens locals, creada a l’empara de l’ordre CMC/343/2008, de 27 de juny, que ara ha
estat derogada.
En l’esmentada Comissió, que ha passat a denominar-se Comissió Mixta Departament
de Cultura, Diputacions i entitats associatives d’ens locals, està prevista la participació
de les Diputacions catalanes. Aquesta representació ha de recaure en un membre
electe en condició de titular i un altre membre electe en condició de suplent.
El Departament de Cultura ha adreçat a la Presidència de la Diputació de Barcelona
(Reg. E 1100067888/14.11.2011) per tal que designi amb urgència els seus
representants, donat que està prevista una reunió de la Comissió en els propers dies.
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26.7.2011 va adoptar un
acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en la Junta de Govern la
designació de representants.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
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.- Designar com a representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió
Mixta Departament de Cultura, Diputacions i entitats associatives d’ens locals,
depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a les següents
persones:
Titular: Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
Suplent: Il·lm. Sr. Jaume Ciurana Llevadot
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 Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, i als interessats, per al seu coneixement i efectes oportuns.
5.- Decret de la Presidència de data 30 de novembre de 2011, que resol designar
representant en la Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu,
per a la sessió del dia 1 de desembre de 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, ratificà el present Decret, que és del tenor
literal següent:
La Diputació de Barcelona forma part de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, i està
representada en el Patronat i en la Comissió Executiva.
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La Junta de Govern en la sessió del dia 10.11.2011 va fer la designació de les
persones que l’havien de representar, i la proposta que el President de la Corporació
fos el representant en la Comissió Executiva.
El proper dia 1 de desembre de 2011 ha estat convocada una sessió de l’esmentada
Comissió, en la qual es debatran temes d’interès per la Diputació de Barcelona.
Això, però, per raons imprevistes i urgents, el President no podrà assistir a aquesta
sessió.
És per això que davant l’interès de la Diputació de Barcelona en estar present en la
sessió, interessa designar un nou representant, motiu pel qual es considera procedent
revocar única i exclusivament per a l’assistència a l’esmentada sessió, la delegació
feta en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras i proposar per fer-ho com a
membre de dret, amb veu i vot, el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller.
Quant a la competència per adoptar l’acord, el Ple de la Diputació de Barcelona, en
data 26.7.2011 va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f), va delegar en
la Junta de Govern la designació de representants.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir 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, en ús
de les facultats que té conferides, la distribució de competències entre els òrgans de
govern de la Diputació de Barcelona, i la previsió estatuària de la Fundació.
RESOL:
Primer.- Revocar la proposta feta en favor del Sr. Salvador Esteve Figueras com a
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva de la Fundació del
Gran Teatre del Liceu, única i exclusivament per assistir a la sessió convocada per al
proper dia 1.12.2011, donada la necessitat i l’interès en què la Diputació de Barcelona
estigui representada, i la impossibilitat que assisteixi el President.
Segon.- Nomenar representant de la Diputació de Barcelona, per assistir a la sessió
de la Comissió Executiva convocada per al proper dia 1.12.2011, el Sr. F. Xavier
Forcadell Esteller, com a membre de ple dret, amb veu i amb vot.
Tercer.- Donar compta de la present resolució a la Junta de Govern, en la propera
sessió que celebri, per a la seva ratificació.
Quart.- Notificar el present acord a la Fundació del Gran Teatre del Liceu i a
l’interessat per al seu coneixement i efectes.
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6.- Decret de la Presidència de data 9 de novembre de 2011 de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs
contenciós administratiu núm. 164/2010-M, interposat pel senyor A.J. P. G. i la
senyora M.T. T. G. contra la resolució de 13 de gener de 2010 que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1503 a causa
de l’existència de sorra i grava 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. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 164/2010-M, procediment
abreujat, interposat pels senyors A. P. G. i M.T. T. G. contra la Resolució de data 13
de gener de 2010 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 17
d’agost de 2006 a la carretera BP-1503 a causa, segons afirma, de l’existència de
sorra i grava 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 31 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich)
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria.
Atès que 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.
164/2010-M, procediment abreujat, interposat pels senyors A. P. G. i M.T. T. G. contra
la Resolució de data 13 de gener de 2010 que desestimava la reclamació de
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responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials derivats de l’accident de
trànsit ocorregut el dia 17 d’agost de 2006 a la carretera BP-1503 a causa, segons
afirma, de l’existència de sorra i grava a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 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. 164/2010-M, procediment abreujat, a
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 Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té
subscrita amb dita Companyia asseguradora.
7.- Decret de la Presidència de data 9 de novembre de 2011 de compareixença,
com a codemandada, davant el Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, en el
procediment de reconeixement de dret núm. 929/2011 instat per la senyora
G. R. F. contra la resolució de l’Organisme Autònom Institut del Teatre que
desestima la reclamació prèvia formulada contra la desestimació de les
al·legacions presentades a la resolució de la carrera universal CU-2006 i CU2007.- 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 Social núm. 19 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona a
comparèixer, com a codemandada juntament amb l’Organisme Autònom de l’Institut
del Teatre, en el Procediment de Reconeixement de Dret núm. 929/2011 instat per la
senyora G. R. F., contra la Resolució, de data 1 d’agost de 2011, de la Presidència de
l’esmentat Organisme que va que desestimar la reclamació prèvia formulada contra la
desestimació de les al·legacions presentades a la Resolució de la Carrera Universal
CU-2006 i CU-2007.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer en el Procediment de Reconeixement de Dret núm. 929/2011,
seguit davant el Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, instat per la senyora G. R. F.,
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contra la Resolució, de data 1 d’agost de 2011, de la Presidència de l’esmentat
Organisme que va que desestimar la reclamació prèvia formulada contra la
desestimació de les al·legacions presentades a la Resolució de la Carrera Universal
CU-2006 i CU-2007.
Segon.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García,
Marius Rodrigo Peiro, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la
Diputació de Barcelona, que actuaran sota la dependència funcional de la Secretaria
General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la representació i
defensa de la Corporació en el Procediment de Reconeixement de Dret núm. 929/2011
com també en instàncies superiors en què pugui esdevenir.
8.- Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2011 de compareixença
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs
contenciós administratiu núm. 526/2011-A interposat pel senyor M. P. P. contra
la resolució de 25/07/2011 que desestima el recurs de reposició formulat contra
la denegació de la petició de permanència en servei actiu sol·licitada pel
recurrent.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, mitjançant ofici de data 26
d’octubre de 2011, ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 526/2011-A instat pel senyor M. P. P. contra la
Resolució de data 25 de juliol de 2011 que desestimava el Recurs de Reposició
formulat contra denegació de la petició de permanència en servei actiu sol·licitada pel
recurrent en data 24 de gener de 2011.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 526/2011-A instat pel senyor M. P. P. contra
la Resolució de data 25 de juliol de 2011 que desestimava el Recurs de Reposició
formulat contra denegació de la petició de permanència en servei actiu sol·licitada pel
recurrent en data 24 de gener de 2011.
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Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García,
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la
representació i direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
9.- Decret de la Presidència de data 17 de novembre de 2011 de compareixença,
com a interessada, davant la Secció 2a de la Sala Contenciosa Administrativa
del TSJC, en els recursos 425/2011, 427/2011, 428/2011, 429/2011 i 430/2011
interposats pel senyor Ll.M. G. G. contra els acords del Jurat d’Expropiació de
Catalunya relatius a la fixació del preu just de diverses finques expropiades per
l’execució de les obres del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i
BV-2136 a Sant Pere Sacarrena TM Mediona”.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El Jurat d’Expropiació de Catalunya, mitjançant ofici de data 2 de novembre de 2011,
ha citat la Diputació de Barcelona perquè comparegui com a interessada en els
recursos contenciosos administratius números 425/2011, 427/2011, 428/2011,
429/2011 i 430/2011, interposats pel senyor Ll.M. G. G., contra els Acords de
l’esmentat Jurat de data 25 de febrer de 2011, que van desestimar els recursos de
reposició formulats contra els Acords de 5 de novembre de 2010, que van fixar el preu
just de les finques afectades següents: número X (finca registral XXXX); números X, X
i X (finca registral XXXX); i número X (finca registral XXXX) totes elles expropiades per
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona”.
La secretària de la Corporació ha emès un informe en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, que es mostra favorable a comparèixer en els esmentats procediments i
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè es faci càrrec de la
representació i defensa de la Corporació en dit recursos.
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 interessada en els recursos contenciosos administratius
números 425/2011, 427/2011, 428/2011, 429/2011 i 430/2011 que se segueixen

26/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

davant la Secció 2a. de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, interposats pel senyor Ll.M. G. G., contra els Acords de
l’esmentat Jurat, de data 25 de febrer de 2011, que van desestimar el recursos de
reposició formulats contra els Acords de 5 de novembre de 2010, que van fixar el preu
just de les finques afectades següents: número X (finca registral XXXX); números XX,
XX i XX (finca registral XXXX); i número XX (finca registral XXXX) totes elles
expropiades per l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera T.M. Mediona”.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en els recursos esmentats.
10.- Decret de la Presidència de data 17 de novembre de 2011 de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs
531/2011-3 interposat per la senyora D. C. G. contra el decret de 26 d’abril de
2010 que acorda imposar-li les sancions de destitució del càrrec de XXXX així
com de 9 mesos de suspensió i funcions amb pèrdua de les retribucions
corresponents.- 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. 1 de Barcelona, mitjançant ofici de data 27
d’octubre de 2011, ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer en el recurs
contenciós administratiu núm. 531/2011-3 instat per la senyora D. C. G. contra el
Decret de data 26 d’abril de 2010 que acorda imposar-li les sancions de destitució del
càrrec de XXXX així com de 9 mesos de suspensió i funcions amb pèrdua de les
retribucions corresponents.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona,
en el recurs contenciós administratiu núm. 531/2011-3 instat per la senyora D. C. G.
contra el Decret de data 26 d’abril de 2010 que acorda imposar-li les sancions de
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destitució del càrrec de XXXX així com de 9 mesos de suspensió i funcions amb
pèrdua de les retribucions corresponents.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1. de Barcelona, en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Nomenar els senyors Fernando Alonso Llana, Manuel Gozálvez García,
Marius Rodrigo Peiró, Christian García Vicen i Dolores Reyes Nef, Lletrats de la
Diputació de Barcelona, que actuaran en aquest plet sota la dependència funcional de
la Secretaria General de la Diputació perquè, indistintament, es facin càrrec de la
representació i direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
11.- Decret de la Presidència de data 22 de novembre de 2011 de compareixença,
davant el TSJC, en el recurs d’apel·lació interposat per la senyora A. G. M. contra
la sentència dictada en el procediment 354/2010-L relatiu a la desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions físiques
derivades de la caiguda soferta al pas de fusta del jardí del recinte situat entre
l’Hospital Casa de la Maternitat de Barcelona i els Pavellons Helios.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada
del present Decret, que és del tenor literal següent:
Per Decret de 21 de juliol de 2010, la Diputació de Barcelona va acordar comparèixer
en el recurs contenciós administratiu núm. 354/2010-L, interposat per la senyora A. G.
M. contra la Resolució de data 14 d’abril de 2010 per la qual es desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per les lesions físiques derivades
de la caiguda soferta, el dia 9 de juliol de 2009, al pas de fusta del jardí del Recinte
situat entre l’Hospital Casa de la Maternitat de Barcelona i els Pavellons Helios.
Amb data 29 de juliol de 2011 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona,
va dictar sentència que desestima el recurs interposat, contra la qual la senyora A. G.
M. ha interposat recurs d’apel·lació.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, 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.
Com sigui que, en primera instància la companyia ZURICH INSURANCE PLC,
Sucursal en España va dur a terme la defensa i representació de la Corporació en
virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té subscrita amb dita
companyia per fer front als riscos en matèria de reclamació de responsabilitat
patrimonial, i que dita companyia 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, respectivament, la direcció tècnica
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de la defensa i la representació en el recurs d’apel·lació esmentat, 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 davant el Tribunal Superior Justícia de Catalunya en el recurs
d’apel·lació interposat per la senyora A. G. M. contra la sentència recaiguda en el
procediment 354/2010-L relatiu a la desestimació de la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per les lesions físiques derivades de la caiguda soferta, el dia 9
de juliol de 2009, al pas de fusta del jardí del Recinte situat entre l’Hospital Casa de la
Maternitat de Barcelona i els Pavellons Helios.
Segon.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona,
a la Companyia Asseguradora Zurich, la qual ho farà, respectivament, mitjançant
l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador dels tribunals senyor Angel
Quemada Cuatrecasas.
Tercer.- 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.
12.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona que declara caducat el recurs
núm. 256/2008 interposat per la senyora M.D. A. B. en matèria de personal
laboral.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Junta de Govern, en la sessió ordinària del 25 de setembre de 2008, va acordar
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 2 de setembre de 2008, pel
qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 256/2008 interposat per la
senyora M.D. A. B. contra la resolució de la Diputació de Barcelona de 21 de febrer de
2008 desestimatòria de la sol·licitud de canvi de nivell per al personal laboral de
l’entitat.
Vista la interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona
per la qual es declara la caducitat del recurs núm. 256/2008 en compliment amb el que
disposa l’art. 179.2 de la Llei d’enjudiciament civil, en relació amb el 237.1 del mateix
text legal i en haver transcorregut el termini de dos anys sense que les parts hagin
instat el curs del procediment.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
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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 interlocutòria dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 5 de Barcelona, de 9 de novembre de 2011, que declara la
caducitat del recurs contenciós administratiu núm. 256/2008, interposat per la senyora
M.D. A. B. contra la resolució de la Diputació de Barcelona de 21 de febrer de 2008
desestimatòria de la sol·licitud de canvi de nivell per al personal laboral de l’entitat, en
haver transcorregut el termini de dos anys sense que les parts hagin instat el curs del
procediment. En conseqüència, quedarà arxivat el corresponent recurs.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
13.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona, la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica de
Polítiques Públiques i la Fundació–Institut Universitari d’Investigació Ortega i
Gasset per al funcionament de GOBERNA-ciutat.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
I. ANTECEDENTS:
“GOBERNA-ciutat” s’emmarca en GOBERNA, Escola de Política i Alt Govern de la
Fundació-Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset, dedicada a l’estudi i
millora de l’Administració Pública, i formada per institucions del sector públic,
acadèmic, empresarial i de la societat civil.
GOBERNA, des de la seva seu a Madrid, ofereix formació acadèmica, capacitació i
intercanvi d’experiències, consultoria i assessoria especialitzada, i investigació i anàlisi
aplicat sobre tots aquells problemes relacionats amb l’exercici de la política i l’alt
govern.
GOBERNA-ciutat, la seu de la qual se situarà a Barcelona, complementa l’Escola
GOBERNA incorporant la dimensió local i territorial a través de tres àmbits de treball:
innovació institucional, lideratge polític i projecció internacional; i un eix transversal a
partir del qual s’estructura tot el treball de GOBERNA-ciutat: el desenvolupament local
i el creixement inclusiu.
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La Fundació Internacional i per a Iberoamèrica de Polítiques Públiques (FIIAPP)
col·labora amb l’Escola GOBERNA i té la intenció d’aportar 50.000 € a GOBERNAciutat ja que comparteixen àrees d’interès, que també son comunes a la Diputació de
Barcelona, com ara, contribuir a la transformació del nivell local de govern amb la
finalitat de promoure la consolidació de governs locals amb capacitat per adaptar-se a
nous reptes i proveir serveis a la ciutadania, fomentant el desenvolupament local i el
creixement inclusiu.
A més, les tres institucions reconeixen la necessitat d’articulació de les accions
destinades a l’enfortiment dels governs locals, així com la importància de promoure
intercanvis de coneixements, millors pràctiques i innovacions a través d’aliances entre
el sector públic, l’empresa, l’acadèmia i la societat civil.
Per aquesta raó, la Diputació de Barcelona considera adient promoure la col·laboració
amb la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica de Polítiques Públiques i la
Fundació-Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset amb la finalitat d’impulsar
el funcionament de GOBERNA-ciutat.
II. EMPARAMENT JURÍDIC:
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Fundació Internacional i
per a Iberoamèrica de Polítiques Públiques i la Fundació-Institut Universitari
d’Investigació Ortega i Gasset està inclosa en la previsió de l’article 4.1.d) de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels
presents acords, segons l’apartat 3.4.i) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, de
data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica de Polítiques Públiques i la
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Fundació-Institut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset, el text de la qual es
transcriu a continuació:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA, LA
FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
(FIIAPP) Y LA FUNDACIÓN-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA
Y GASSET RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO DE GOBERNA-CIUDAD
De una parte, la FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS (“FIIAPP”), con domicilio en la calle XXXX,
XX, y CIF XXXXXXXXX, representada por su Director, Sr. Antonio Fernández Poyato, en
virtud de la escritura de nombramiento otorgada el 19 de julio de 2004 ante el Notario de
Madrid, D. A. P.-B. M., en sustitución por imposibilidad accidental del Notario, D. F. F. M.,
bajo el nº XXXX de su protocolo;
De otra, la FUNDACIÓN-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA Y
GASSET, con domicilio en la calle XXXX, XX y CIF XXXXXXXXX, representada por su
Director General D. Jesús Sánchez Lambas, con facultades suficientes para representar a la
institución según consta en la escritura de poder otorgada a su favor con fecha de 8 de
noviembre de 2006 por el Notario de Madrid D. G. M. D., bajo el nº XXXXde su protocolo.
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
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
“GOBERNA-ciudad” se enmarca en GOBERNA, Escuela de Política y Alto Gobierno de la
Fundación-Instituto Universitario Ortega y Gasset, dedicada al estudio y mejora de la
Administración Pública, y formada por instituciones del sector público, académico,
empresarial y de la sociedad civil.
GOBERNA, desde su sede en Madrid, ofrece formación académica, capacitación e
intercambio de experiencias, consultoría y asesoría especializada e investigación y análisis
aplicado sobre todos aquellos problemas relacionados con el ejercicio de la política y el alto
gobierno.
Los objetivos de GOBERNA son:
 Contribuir al dominio de competencias y al desarrollo de capacidades en el ejercicio de la
política y el alto gobierno como medio para solucionar los problemas que experimentan
las sociedades contemporáneas;
 Articular conocimientos y experiencias para impulsar un liderazgo político que sea capaz
de construir una nueva agenda pública basada en la cohesión social;
 Promover una actitud crítica entre los actores políticos e institucionales sobre la
necesidad de transformar el estilo de conducción política, revalorizando la política y
recuperando para el Estado su capacidad de acción y respuesta; y
 Potenciar el espacio público, el diálogo entre actores públicos y privados y la
construcción de agendas país para la resolución de los problemas que demanda la
sociedad.
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GOBERNA-ciudad, cuya sede se situará en Barcelona, complementa la Escuela GOBERNA
incorporando la dimensión local y territorial a través de tres ámbitos de trabajo: innovación
institucional, liderazgo político y proyección internacional; y un eje transversal a partir del
cual se estructura todo el trabajo de GOBERNA-ciudad: el desarrollo local y el crecimiento
inclusivo.
Las partes comparten objetivos similares y desean cooperar en áreas de interés mutuo con
el fin de realzar la eficacia de sus esfuerzos y contribuir a la transformación del nivel local de
gobierno a fin de promover la consolidación de gobiernos locales con capacidad para
adaptarse a los nuevos retos y proveer servicios a la ciudadanía, fomentando desarrollo
local y un crecimiento inclusivo como línea directriz sobre la cual alinear todas las iniciativas
implementadas conjuntamente.
Las partes reconocen la necesidad de articulación de las acciones destinadas al
fortalecimiento de los gobiernos locales, así como la importancia de promover intercambios
de conocimientos, mejores prácticas e innovaciones a través de alianzas entre el sector
público, la empresa, la academia y la sociedad civil.
Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan el presente acuerdo que se regirá por los siguientes
PACTOS
PRIMERO.- Objeto del convenio de colaboración
El presente convenio tiene por objeto el establecimiento de las líneas generales de
colaboración entre la FIIAPP, la Fundación-Instituto Universitario de Investigación Ortega y
Gasset, a través de la Escuela de Política y Alto Gobierno GOBERNA (en adelante
“GOBERNA”), y la Diputación de Barcelona para el impulso de GOBERNA-ciudad.
Entre las actividades a impulsar en el marco de GOBERNA-ciudad destacan dos líneas de
trabajo: “Ágora de las ciudades”, espacio compuesto por alcaldes de América Latina,
Europa y la región Mediterránea, así como por académicos, expertos y representantes de
empresas, sociedad civil y otros actores del territorio, para el debate político e intercambio
sobre gobernabilidad local y valorización de la acción de los gobiernos locales para
desarrollar crecimiento inclusivo y cohesión social; y “Transición política en los países
árabes: el refuerzo del rol de los gobiernos locales - El caso tunecino”, a fin de aprovechar la
oportunidad que ofrece el proceso de redacción de nuevas constituciones para reconocer el
papel de los gobiernos locales y consolidar la importancia de este nivel de gobierno en la
región.
A fin de concretar las actividades de GOBERNA-ciudad, se aprobará un Plan de Trabajo
anual en el marco de la Comisión de Seguimiento que se crea a continuación.
SEGUNDO.- Compromisos Específicos
2.1.- Compromisos de la Diputación de Barcelona
La Diputación de Barcelona se compromete a aportar 250.000 €, que serán desembolsados
en distintas fases según se establece a continuación.
Una vez firmado este convenio de colaboración así como aprobado el Plan de Trabajo de la
primera anualidad, la Diputación de Barcelona realizará el pago del 50% de su aportación
(125.000) € a FIIAPP.
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La Diputación de Barcelona transferirá el 30% (75.000) € siguiente a partir de la justificación
del 70% del primer pago, una vez que la Comisión de Seguimiento emita el acta de
verificación que se especifica en el Pacto Tercero. El 20% (50.000) € restante se reservará
como saldo y será transferido una vez se haya justificado la totalidad de los gastos
realizados en desarrollo del objeto del presente convenio de colaboración.
2.2.- Compromisos de FIAPP
FIAPP se compromete a aportar 50.000 € que transferirá a GOBERNA junto con los
250.000 € de la Diputación de Barcelona.
Los 50.000 € de su aportación se pagarán una vez firmado el presente convenio de
colaboración y aprobado el Plan de Trabajo de la primera anualidad.
2.3.- Compromisos de GOBERNA
GOBERNA gestionará los fondos aportados desde la sede de GOBERNA-ciudad en
Barcelona y los aplicará a las actividades que se establezcan en el Plan de Trabajo anual.
A fin de justificar la aplicación de dichos fondos, GOBERNA presentará a la Comisión de
Seguimiento dos Informes de auditoría emitidos por un auditor inscrito en el Registro Oficial
de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El primero de dichos informes lo presentará antes del 30 de septiembre de 2012 y el
segundo antes del 31 de mayo de 2013.
Tercero.- Comisión de Seguimiento
Las partes integrarán una Comisión de Seguimiento del convenio de colaboración,
conformada por un representante de FIIAPP, un representante de GOBERNA y dos
representantes de la Diputación de Barcelona. La Diputación de Barcelona asumirá la
presidencia de la comisión, que tendrá voto de calidad, y cuyos fines serán:
I.

Establecer las líneas estratégicas y proponer e impulsar las actividades que se llevarán
a cabo en virtud del mismo.

II.

Elaborar y aprobar el Plan de Trabajo anual de GOBERNA-ciudad. El Plan de Trabajo
correspondiente al primer año se aprobará en el plazo máximo de 2 meses desde la
firma del convenio de colaboración.

III.

Aprobar la formalización de acuerdos con otras instituciones.

IV. Evaluar el cumplimiento y dar seguimiento a los compromisos que se asumen en este
convenio de colaboración o en otros que se firmen en su aplicación.
V.

Brindar soluciones a cualquier punto que se suscite en la aplicación o interpretación del
convenio de colaboración.

VI. Reportar y dar a conocer a las partes los avances que se obtengan en el cumplimiento
del objeto del convenio de colaboración y de los que se deriven.
VII. Crear y convocar un Consejo Consultivo, formado por personalidades de reconocido
prestigio, que asesorará a GOBERNA-ciudad.
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VIII. Elaborar actas de verificación de gastos, sobre la base de los informes de auditoría
presentados por GOBERNA, a las que se acompañarán (1) un informe de evaluación
del nivel de gasto producido y de la adecuación del mismo a las actividades
programadas, así como (2) el Plan de Trabajo de la siguiente anualidad.
Dicha comisión se reunirá trimestralmente, así como cuando sea necesario en función de la
naturaleza de los asuntos a tratar, y su funcionamiento se regirá por las reglas que la propia
comisión apruebe.
CUARTO.- Causas de resolución del convenio
Si cualquiera de las partes incumple las obligaciones derivadas de este convenio, las otras
estarán facultadas para exigir su cumplimiento o declarar la resolución del mismo.
También podrá acordarse la resolución cuando, a pesar de haber optado por su
cumplimiento, éste resulte imposible.
En cualquier caso, las partes afectadas tendrán derecho a resarcirse de los daños y a una
indemnización por los perjuicios que les hayan podido ser ocasionados.
QUINTO.- Entrada en vigor, duración y prórroga
Este convenio de colaboración entrará en vigor el día de su firma por las partes y estará
vigente hasta que se realice el pago del saldo previsto en el Pacto Segundo anterior.
Las actividades de GOBERNA-ciudad se desarrollarán durante un periodo de 18 meses, a
contar desde el 1 de diciembre de 2011.
La vigencia del convenio podrá prorrogarse con el acuerdo por escrito de las partes.
SEXTO.- Normativa aplicable y jurisdicción competente
El presente convenio de colaboración se rige por sus propios pactos, y en lo no establecido
en ellos, por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de
Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, 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.
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 sobre la interpretación, aplicación y extinción de este
convenio.
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman el presente acuerdo, por
triplicado y a un solo efecto, en los lugares y fechas que seguidamente se indican.”

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de dos-cents cinquanta mil (250.000) €, que
s’imputaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/10400/143A0/48904 del vigent
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona.
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El pagament d’aquest import es tramitarà tal com s’estableix a continuació:





Un primer pagament de cent vint-i-cinc mil (125.000) € es tramitarà, una
vegada rebut, per part de la Diputació de Barcelona, l’acord signat per les parts
i aprovat el Pla de Treball anual;
Un segon pagament de setanta-cinc mil (75.000) € es tramitarà quan la
Comissió de Seguiment elabori l’acta de verificació de despeses, recollida al
Pacte Tercer del conveni, sobre la base de l’informe d’auditoria que GOBERNA
presentarà abans del 30 de setembre del 2012, a la qual s’acompanyarà (1) un
informe d’avaluació del nivell de despesa produït i de l’adequació de la mateixa
a les activitats programades, així com (2) el Pla de Treball de la següent
anualitat; i
Un tercer pagament de cinquanta mil (50.000) € es reservarà com a saldo, de
manera que es pagarà en funció de la despesa total realitzada i justificada,
segons l’acta de verificació de despeses que emetrà la Comissió de Seguiment,
una vegada GOBERNA hagi presentat el segon informe d’auditoria abans del
31 de maig de 2013.

L’avançament del primer pagament es justifica perquè GOBERNA-ciutat és una
iniciativa conjunta i compartida per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la FundacióInstitut Universitari d’Investigació Ortega i Gasset que necessita de l’aportació conjunta
dels imports especificats en el conveni de col·laboració, per part de la Diputació de
Barcelona i de la FIIAPP, perquè es pugui dur a terme. Tanmateix, no es demana
garantia de l’esmentada bestreta atesa la naturalesa de la FIAPP, que és una fundació
de l’Administració General de l’Estat.
Tercer.- Notificar els acords precedents, relatius a l’aprovació d’un conveni de
col·laboració per al funcionament de GOBERNA-ciutat, a la Fundació Internacional i
per a Iberoamèrica de Polítiques Públiques i la Fundació-Institut Universitari
d’Investigació Ortega i Gasset
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del termini d’execució i del
nou pressupost de la subvenció atorgada a CGLU-Líban per al desenvolupament
del projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses”.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
I.- ANTECEDENTS
En la sessió de data 22 de juliol de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va acordar aprovar l’atorgament d’una subvenció a Cités et Gouvernements
Locaux Unis, Liban-Sirie-Jordanie (en endavant, “CGLU-Líban”), per import de trescents vint-i-tres mil cinc-cents vuit (323.508) €, per col·laborar en el finançament del
projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses” (AJG 589/10).
En el mateix acte va ser aprovat el conveni de col·laboració regulador de l’esmentada
subvenció que, una vegada signat per les parts, està vigent des del 2 de setembre de
2010 (conveni 1207/10).
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El Pacte Cinquè del conveni de col·laboració estableix que el termini d’execució del
projecte finalitza el 31 de desembre de 2011. Tanmateix, en data 23 de setembre
d’enguany ha estat registrada una sol·licitud de pròrroga de l’esmentat termini
mitjançant la qual es sol·licita l’ampliació fins el 30 d’abril de 2012. Com a
conseqüència d’aquesta pròrroga del termini d’execució, es modifiquen algunes
partides del pressupost inicial, raó per la qual CGLU-Líban acompanya també un nou
pressupost amb indicació de les modificacions previstes.
Atès que la sol·licitud ha estat presentada durant la vigència del termini d’execució i
que no supera la meitat del termini inicial, així com, considerant que les modificacions
pressupostàries no alteren la finalitat de la subvenció, es proposa l’aprovació de la
pròrroga demanada i del nou pressupost presentat per CGLU-Líban.
II.- EMPARAMENT JURÍDIC
Atès l’establert a l’article 49 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre, quant a
l’ampliació de terminis, que es recull també a l’article 28.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, publicada en el BOPB 13, annex 1, de 15
de gener de 2006.
I, en darrer terme, vist que la competència per a l’aprovació de la pròrroga i el nou
pressupost correspon a la Junta de Govern, segons l’epígraf 3.4.i.3) de la Refosa
1/2011, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de 8 de setembre de 2011 i
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011, ja que afecten un conveni de
col·laboració d’import superior a 100.000 €.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar una pròrroga de 4 mesos del termini d’execució fixat en el Pacte
Cinquè del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el CGLU-Líban
per al desenvolupament del projecte “Programa de Apoyo a los Municipios Libaneses”;
és a dir, fins el 30 d’abril de 2012, mantenint el termini de justificació de 3 mesos
previst en el conveni; és a dir, fins el 31 de juliol de 2012.
Segon.- Aprovar el nou pressupost, que s’acompanya d’annex, a fi d’adaptar les
activitats del projecte subvencionat a la pròrroga del termini d’execució.
Tercer.- Notificar l’acord precedent a Cités et Gouvernements Locaux Unis, LibanSirie-Jordanie, (CGLU-LIBAN).
15.- Decret relatiu a l’aprovació de la minuta d’addenda d’execució del conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per
a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del
Programa URB-AL III (OCO)”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
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per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor
literal següent:
I. ANTECEDENTS:
En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de 6.000.000 €,
atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el Contracte de
Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador d’aquesta.
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea es correspon amb
el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, estimat en 8.999.931 €. La
contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 33,33 %, és a
dir, 2.999.931 €, que seran aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la Regió
de Toscana.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 11 de març de
2010 va ratificar el Decret núm. 13821/09 de data 23 de desembre de 2009,
d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)”.
El conveni va ser signat en dates 21 de gener de 2010 per part de la Diputació de
Barcelona i 31 de gener de 2010 per part de la Regió de Toscana.
Atès que, posteriorment a la firma del conveni, va sorgir la necessitat de dur a terme
algunes modificacions al mateix, en dates 18 de febrer de 2011 per part de la Regió
de Toscana i 30 de març de 2011 per part de la Diputació de Barcelona, les parts van
signar una addenda al conveni.
Tenint en compte que el punt 2 dels Pactes Segon i Tercer del Conveni estableixen
que les activitats a executar per part de la Regió de Toscana s’establiran anualment,
un cop elaborat el Pla operatiu anual i es recolliran en un document de pressupost
anual, que s’acompanyarà com a Annex al conveni, escau adjuntar el pressupost
d’execució de la Regió Toscana corresponent a l’any 2011.
II. EMPARAMENT JURÍDIC
Vist el que estableix el paràgraf 7 del preàmbul de la Constitució Espanyola, l’establert
als articles 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al
desenvolupament i a la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al
desenvolupament;
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Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local;
Vist el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea
per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del
Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27),
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, en el qual s’emmarca la
present addenda d’execució al conveni de col·laboració proposada mitjançant aquest
acte.
Atès el dispositiu Segon de l'acord JG/59/11, adoptat en data 10 de febrer de 2011, pel
qual es faculta la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l'adopció de tots els
actes necessaris per a l'execució dels acords que s'hi adoptaren per a la modificació
del conveni de referència.
I vist, en darrer terme, l’establert a l’apartat 2.2.c) 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 l’establert, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la minuta d’addenda d’execució al conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2:
Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el text de la qual
s’incorpora a continuació:
“ADENDA DE EJECUCIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA Y LA REGIÓN TOSCANA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN “LOTE 2: OFICINA DE COORDINACIÓN
Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL III-27 (OCO)”
De una parte, la Región Toscana, con domicilio en XXXX, XX y CF XXXXXXXXXXX,
representada por su Directora responsable del Sector de Actividades Internacionales, Maria
Dina Tozzi, según el Decreto del Director General de la Presidencia núm. 4998, de 30 de
octubre de 2008, facultado por el artículo 4 de la L.R. de 8 de enero de 2009, núm. 1
(B.U.R.T n.1 de 16 de enero de 2009) y
De otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Cataluña, 126 -08008- de
Barcelona (ESPAÑA) y NIF XXXXXXXXX, representada en este acto por su Presidente,
Excmo. Sr. Salvador Esteve i Figueras, 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 23.09.11) y asistido por su
Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García.
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN
En fechas 21 de enero de 2010 por parte de la Diputación de Barcelona y 31 de enero de
2010 por parte de la Región Toscana, las partes firmaron el convenio de colaboración para
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la implementación de la acción “Oficina de coordinación y orientación del Programa URB-AL
III (OCO)”.
Que con posterioridad a la firma del convenio, surgió la necesidad de llevar a cabo algunas
modificaciones al mismo que conllevaron que en fechas 18 de febrero por parte de la
Región Toscana y 30 de marzo por parte de la Diputación de Barcelona, las partes firmaran
una adenda al convenio.
Teniendo en cuenta que el punto 2 de los Pactos Segundo y Tercero del convenio
establecen que las actividades a ejecutar por parte de la Región Toscana se establecerán
anualmente, una vez elaborado el Plan operativo anual y se recogerán en un documento de
presupuesto anual, que se acompañará como Anexo al convenio, es procedente adjuntar el
presupuesto de ejecución de la Región Toscana correspondiente al año 2011.
Que la presente adenda de ejecución ha sido aprobada por Decreto de la Presidencia de la
Diputación de Barcelona de fecha [ ] y por Decreto Directivo de la Región Toscana de fecha
[ ].
Por todo lo cual, ambas partes, de común acuerdo y reconociéndose plena capacidad para
este acto, formalizan la presente adenda de ejecución al convenio que se regirá por los
siguientes
PACTOS
Primero.- Se añade un nuevo ítem al párrafo segundo del Pacto Primero del convenio con
el siguiente texto:
“Anexo 4 Bis. Presupuesto de gestión de la Región Toscana para el año 2011”
Segundo.- Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los Pactos Segundo, punto 2 y
Tercero, punto 2, del convenio, los cuales establecen que se acompañará como Anexo al
convenio un documento de presupuesto anual, se añade el Anexo 4 Bis al convenio, de
acuerdo con el siguiente contenido:
“ANEXO 4 BIS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA Y LA REGIÓN DE tOSCAZAPRESUPUESTO DE GESTIÓN DE LA
REGIÓN TOSCANA 2011
(Contrato n° DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB- AL III-27)

Gastos

Presupuesto total Región Toscana
Coste
por
No.
Costes
Unid.
Unid.
Unid.
(en EUR)
(en
EUR)
(a)
(b)
(a)*(b)

1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, personal
local)
1.1.1 Personal Técnico
1.1.1.2 Responsables
1.2 Salarios (importes brutos, personal
expatriado en AL)
1.3 Dietas para misiones/viajes
1.3.1 En el extranjero (personal para la
Acción)
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por
No.
Unid.
Unid.
(en
Unid.
EUR)
(en
EUR)
(a)
(b)
(a)*(b)
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Gastos

Presupuesto total Región Toscana
Coste
por
No.
Costes
Unid.
Unid.
Unid.
(en EUR)
(en
EUR)
(a)
(b)
(a)*(b)

1.3.1.1.En la UE
1.3.1.2 En América Latina personal
para la Acción
1.3.2 Local (personal para la Acción)
1.3.2.1 En la UE
1.3.2.2 En América Latina personal
para la Acción
1.3.3 Participantes en
seminarios/conferencias
1.3.3.1 En la UE
1.3.3.2 En América Latina
Subtotal Recursos Humanos
2. Viajes
2.1. Viajes internacionales
2.1.1 UE-AL o AL-UE
2.1.2 UE-UE
2.1.3 AL-AL
2.2 Transporte local
Subtotal Viajes
3. Equipos y material
3.1 Compra o alquiler de vehículos
3.2 Mobiliario, equipos informáticos
Ordenadores personales
Ordenador portátil
Memoria (HD externo)
Impresoras
Teléfonos móviles
Equipo audiovisual
Copiadora
Muebles de oficina
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Recambios/material para maquinas o
herramientas
3.5 Otros (especificar)
Subtotal Equipos y material
4. Oficina Local
Subtotal Oficina local
5. Otros costes, servicios
5.1 Publicaciones
Edición y distribución de estudios de
investigación
Edición y distribución de revista
Edición y distribución publicaciones
metodológicas
5.2 Estudios, investigaciones
Asesoramiento metod. Recopilación y
sistematización
Estudios investigación (capitalización)
Colaboraciones Revista
Elaboración publicac. metodológicas
Honorarios profesores cursos
Honorarios profesores preparación
material cursos
Asistencia técnica a los proyectos
Gestión plataforma de Expertos
5.3 Costes de auditoria
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Costes
por
No.
Unid.
(en
Unid.
Unid.
(en
EUR)
EUR)
(a)
(b)
(a)*(b)

232.100

114.475

140.000

85.000

2.010

2.010

5.440

2.040
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Gastos

Presupuesto total Región Toscana
Coste
por
No.
Costes
Unid.
Unid.
Unid.
(en EUR)
(en
EUR)
(a)
(b)
(a)*(b)

5.4 Costes de evaluación
5.5 Traducción, interpretación
5.6 Servicios financieros
5.7 Costes de conferencias/seminarios
5.7.1 Logística reuniones anuales
5.7.2 Logística Encuentro país
5.7.3 Logística Cursos de Formación
5.7.4 Logística Talleres
5.8 Actividades de visibilidad
Diseño, creación y actualizac. web
Producción materiales visibilidad
Creación de la imagen corporativa y
papelería
Edición Material visibilidad
5.9 Formación en liderazgo
Costes de diseño, alquiler y
mantenimiento plataforma
Costes de diseño de contenidos y
materiales formativos
Costes de profesorado
Costes de sesiones presenciales
Subtotal Otros costes, servicios
6. Otros
Subtotal Otros
7. Subtotal costes directos elegibles
de la Acción (1-6)
8. Provisión para la reserva de
imprevistos (máximo 5% de 7)
9. Total costes directos elegibles de la
Acción (7+ 8)
10. Costes administrativos
11. Total costes elegibles (9+10)

Presupuesto 2011 RT
Coste
Costes
por
No.
Unid.
(en
Unid.
Unid.
(en
EUR)
EUR)
(a)
(b)
(a)*(b)

191.900

61.500

571.450

265.025

571.450
78.543
649.993

265.025
39.272
304.297

“
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda de
ejecución, por duplicado, a doble columna en italiano y en español, en los lugares y fechas
indicados a continuación, prevaleciendo en caso de conflicto, la versión en español.”

Segon.- Aprovar el pressupost de gestió de la Regió de Toscana per a l’any 2011 en
els en els termes de l'annex 4Bis al conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la Regió de Toscana transcrit al dispositiu Primer, i per l'import total de
304.297 €.
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern en la propera
sessió que celebri aquesta, per al seu coneixement
Quart.- Notificar els presents acords, relatius a l’aprovació de la minuta d’addenda
d’execució al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació
del Programa URB-AL III (OCO)” a la Regió de Toscana.
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Servei de Govern Local
16.- Dictamen que proposa el tancament del programa complementari: “de
continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels
camins i els ateneus i casals locals” en el marc del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
ANTECEDENTS
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de juliol de 2009, va aprovar el
programa complementari “de continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació
en l’àmbit dels Camins i els ateneus i Casals Locals” en el marc de l’àmbit de suport a
les infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona
municipis de qualitat 2008-2011, així com el règim de concertació d’aquests ajuts per
als anys 2009 i 2010.
Un cop instruïdes les sol·licituds rebudes, la Junta de Govern, en sessió de 22 de
desembre de 2009, va aprovar el dictamen de resolució dels ajuts de l’esmentat
programa.
D’acord amb els articles 12 i 16 del règim que regula aquest programa, les actuacions
objecte d’ajut s’havien d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2009 i el
31 de desembre de 2010, i justificar no més enllà del 31 de març de l’any 2011.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de desembre de 2010, va aprovar
prorrogar el termini màxim d’execució d’aquests ajuts fins el 30 de juny de 2011, i el
termini màxim de justificació fins el 30 de setembre de 2011.
TRÀMIT D’AUDIÈNCIA
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, i als efectes del tancament i liquidació de la
convocatòria, es dóna aquesta situació:
 Existeixen ajuts pendents de justificar, que s’han de donar de baixa per revocació.
 En alguns ajuts, un cop completada l’actuació que va fonamentar la concessió,
existeix saldo per la diferència entre l’import concedit i l’import efectivament
justificat, per la qual cosa s’ha de procedir a la reducció del seu import.
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JUSTIFICACIÓ PRESENTADA PER L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC
En el marc d’aquest tràmit d’audiència, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va justificar
despesa relativa a personal de la seva brigada municipal.
El centre gestor, l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures, va
considerar que aquesta despesa no era elegible en tractar-se del personal propi de
l’Ajuntament.
En assabentar-se d’aquest criteri, l’Ajuntament va manifestar a la Diputació que va
justificar aquest tipus de despesa a causa d’haver interpretar que era una despesa
elegible.
Havent-se constatat per aquesta Diputació que hi va haber dubtes en la interpretació
de la despesa elegible, s’ha acceptat la nova documentació justificativa tramesa per
l’Ajuntament, que fa referència a l’execució d’obres d’acord la documentació
acreditativa d’inici de treballs presentada per l’Ajuntament anteriorment, per un import
total de 34.604,04 €, del que es considera despesa elegible l’import de 17.868,35€.
AJUTS AVANÇATS
D’altra banda, s’ha de tenir en compte que a tots els ajuntaments beneficiaris
d’aquests ajuts se’ls ha realitzat pagaments avançats, d’acord amb l’article 15 del
règim del programa: el 20% de l’ajut en el moment de la resolució i el 30% en el
moment en què l’ens beneficiari va acreditar l’adjudicació de l’obra o l’inici de treballs.
Per tant, en cas de baixa de l’ajut per revocació o renúncia de l’ajuntament beneficiari,
aquest haurà de reintegrar a la Diputació tots els imports avançats.
Vista la Refosa 1/2011, epígraf 10.2.b), 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 23/9/2011).
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 “de
continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els
ateneus i casals locals”, aprovat pel Ple el 23 de juliol de 2009, en el marc del Pla de
concertació 2008-2011.
Segon.- DONAR de baixa per revocació els ajuts que s’indiquen a continuació,
concedits per la Junta de Govern el 22 de desembre de 2009, en el marc del programa
complementari “de continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit
dels camins i els ateneus i casals locals”, per falta de justificació:
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Modalitat ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals

Núm.
d'expedient

2009/6646

Òrgànic

Centre gestor

Ens local

71101

Oficina d’Estudis i
Recursos
Culturals

Ajuntament de
Balenyà

NIF

XXXXXXXXX

Codi XBMQ

Actuació

Import de
l’ajut revocat

Import
avançat

Aplicació pressupostària

Import de
l’ajust de
valor

Documents
comptables
d'ajust de valor
agrupat

09/X59039

Adequació
instal·lacuions
l’Ateneu Familiar de
Balenyà

37.590,39

7.518,08

G/71101/334A1/76260

30.072,31

1103901705
1103001706

Codi XBMQ

Actuació

Import de
l’ajut revocat

Import
avançat

Aplicació pressupostària

Import de
l’ajust de
valor

Documents
comptables
d'ajust de valor
agrupat

11.857,79

2.371,56

G/31100/453A0/76260

9.486,23

1103902166
1103902182

30.829,86

6.165,97

G/31100/453A0/76260

24.663,89

1103902175
1103902183

Modalitat d’ajuts a camins locals

Núm.
d'expedient

Òrgànic

Centre gestor

Ens local

NIF

2009/6646

31100

Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras

Ajuntament de
la Quar

XXXXXXXXXX

09/X/59159

Incorporació al camí
de Sant Maurici Pla
de La Quar 200 m de
barreres protectores
ferro fusta

2009/6646

31100

Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras

Ajuntament de
Saldes

XXXXXXXXX

09/X/59188

Arranjament d'un
camí asfaltat
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Tercer.- REDUIR l’import dels ajuts que s’indiquen a continuació concedits per la
Junta de Govern el 22 de desembre de 2009, en el marc del programa complementari
“de continuïtat en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i
els ateneus i casals locals”, per menor import justificat:
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Modalitat ajuts a equipaments d’entitats culturals, ateneus i casals locals
Núm.
d’expedient

Òrganic

2009/6646

71101

2009/6646

71101

2009/6646

71101

Centre gestor

Codi
Xarxa

Actuació

Import de
l’ajut

Aplicació
pressupostària

XXXXXXXXX

09/X/59072

Reforma i ampliació de
l'Ateneu Agrícola

59.518,12

G/71101/334A1/76260

431,44

1103901708

XXXXXXXXX

09/X/59074

Rehabilitació del
Ateneu Cultural i
Recreatiu

51686,79

G/71101/334A1/76260

0,19

1103901709

XXXXXXXXX

09/X/59066

Adequació del teatre
Stat.cultural la Unió

45.421,72

G/71101/334A1/76260

1.096,80

1103901707

Ens local

NIF

Codi
Xarxa

Actuació

Import de
l’ajut

Aplicació
pressupostària

Ajuntament
d'Arenys de Munt

XXXXXXXXX

09/X/59119

Arranjament del camíitinerari del Fondo de Can
Rossell

30.299,57

G/31100/453A0/76260

9,06

1103902162

Ajuntament de
Bigues i Riells

XXXXXXXXX

09/X/59127

29.260,83

G/31100/453A0/76260

2.275,62

1103902163

Ajuntament de
Caldes d'Estrac

XXXXXXXXX

09/X/59131

32.168,98

G/31100/453A0/76260

14.300,63

1103902210
1103902211

Ajuntament del
Papiol

XXXXXXXXX

09/X/59150

17.705,63

G/31100/453A0/76260

1.063,70

1103902164

Oficina d'Estudis
AJ. DE SANT
i Recursos
SADURNÍ
Culturals
D'ANOIA
Oficina d'Estudis
AJ. DE
i Recursos
STA.MARGARID
Culturals
A DE MONTBUi
Oficina d'Estudis
AJ. DE SANT
i Recursos
CUGAT DEL
Culturals
VALLÈS

Import de la
baixa

Document
comptable d'ajust
de valor agrupat

NIF

Ens local

Modalitat d’ajuts a camins locals
Núm.
d’expedient

Òrganic

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

Centre gestor
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras

2009/0006646

31100

Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras

2009/0006646

31100

Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras

Obres d'adequació del
ferm del camí del Flix i
millora de les cunetes de
desguàs d'aigües pluvials
Realització d'un sistema
de rases, travessers i
conduccions d'aigua, i
condicionament dels
existents per possibles
erosions
Desbrossada de marges,
estessada de franja de
seguretat, retirada
d'arbres caiguts, marcat
de drenatges,
anivellament i
compactació del ferm i
senyalització
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Núm.
d’expedient

Òrganic

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

2009/0006646

31100

Centre gestor
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras
Oficina Tècnica
de Planificació i
Actuació en
Infraestructuras

Import de la
baixa

Document
comptable d'ajust
de valor agrupat

Ens local

NIF

Codi
Xarxa

Actuació

Import de
l’ajut

Aplicació
pressupostària

Ajuntament de
Gavà

XXXXXXXXX

09/X/59151

Reparació del ferm dels
camins de la pineda de
Gavà

29.440,62

G/31100/453A0/76260

0,28

1103902165

Anivellació, refí i
compactació de caixes
en tota l'amplada del
camí

30.000,00

G/31100/453A0/76260

352,72

1103902167

Ajuntament
d'Olvan

XXXXXXXXX

09/X/59176

Ajuntament de
Perafita

XXXXXXXXX

09/X/59179

Millora del camí de
Perafita a Sant Matí
d'Albars

30.064,13

G/31100/453A0/76260

509,56

1103902168

Ajuntament de
Santa Fe del
Penedès

XXXXXXXXX

09/X/59206

Arranjament camí de
les Planes a Mas Botins

30.439,41

G/31100/453A0/76260

6.086,78

1103902170

Ajuntament de
Sentmenat

XXXXXXXXX

09/X/59211

Arranjament del fem del
camí de la Serra de
Palau

18.547,47

G/31100/453A0/76260

4.151,47

1103902177
1103902188

Ajuntament de
Torelló

XXXXXXXXX

09/X/59217

Anivellament , reperfilat
i compactació de camí

29.515,87

G/31100/453A0/76260

15,87

1103902179

Ajuntament de
Vacarisses

XXXXXXXXX

09/X/59219

Actuació sobre el tram
de l'itinerari que uneix la
urbanització La Creu i
la urbanització El Palà

29.661,45

G/31100/453A0/76260

53,92

1103902181

Consell Comarcal
del Bages

XXXXXXXXX

09/X/59242

Millora del camí de Ral
de Súria a Manresa,
sol.licitat per Súria

10.658,42

G/31100/453A0/76560

69,97

1103902189
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Quart.- Sol·licitar el reintegrament dels imports satisfets per avançat i no justificats
que s'indiquen a continuació, corresponents al programa complementari “de continuïtat
en l’impuls econòmic i de foment de l’ocupació en l’àmbit dels camins i els ateneus i
casals locals”. En cas d'existir deutes de la Diputació amb l'ens, s'efectuarà la
corresponent compensació directament:
Import avançat

Ajuntament

7.518,08

Ajuntament de Balenyà

2.371,56
6.165,97

Ajuntament de la Quar
Ajuntament de Saldes

Modalitat
Ajuts a equipaments culturals, ateneus i
casals locals
Modalitat d’ajuts a camins
Modalitat d’ajuts a camins

Cinquè.- Notificar aquests acords als ens afectats.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de
deutes amb l’Ajuntament de Moià.- 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:
La Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Moià diversos préstecs a
través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un import
total de 855.635,93 € (128.640 € corresponen a quotes vençudes i 726.995,93 € és
l’import pendent de les quotes que tenen el seu venciment els exercici 2012 a 2020).
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament (núm. registre 1993) sol·licitant poder establir un
conveni per ajornar i fraccionar l’import total del deute actual amb la Diputació, que
ascendeix a 855.635,93 €.
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants,
pel que fa als convenis.
Vist l’apartat 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 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, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a
formalitzar amb l’Ajuntament de Moià d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
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“CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE MOIÀ
ENTITATS QUE INTERVENEN.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras,
President de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència
núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicat al BOPB de 23 de setembre de
2011, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo Garcia,
AJUNTAMENT DE MOIÀ, representat per l’Alcalde, Sr. Dionís Guiteras Rubio, i assistit pel
Secretari de l’Ajuntament, Sr. Francesc Armengol Aymerich.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte:
MANIFESTEN
I.

Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Moià diversos préstecs a
través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un import
total de 855.635,93 € (d’on 128.640 € corresponen a quotes vençudes i 726.995,93 €
és l’import pendent de les quotes que tenen el seu venciment en els exercicis 2012 a
2020).

II.

Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona un estudi econòmic financer i la formalització
d’un conveni per ajornar i fraccionar l’import total del deute esmentat.

III.

Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data .... de desembre de 2011.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni específic, que es
regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de Moià té amb
la Diputació de Barcelona, per import de vuit-cents cinquanta-cinc mil sis-cents trenta-cinc
euros amb noranta-tres cèntims (855.635,93) € corresponent a l’anualitat vençuda i les
pendents dels préstecs que se li han concedit de la Caixa de Crèdit que a continuació es
detallen:
Préstecs Caixa de Crèdit de Cooperació Local
Exp. 2001/00045 – Urbanització c/ Sant Jordi
Exp. 2002/00138 – Urbanització Av. de la Pau
Exp. 2003/00083 – Rehabilitació Camp futbol
Exp. 2003/00084 – Rehabilitació c/ Sant Josep
Exp. 2003/00085 – Rehabilitació c/ Magí Vilardell
Exp. 2004/00079 – Nova piscina municipal, 2a f.
Exp. 2005/00075 – Piscina municipal, f. 2, 2005
Exp. 2006/00119 – Urbanització castell de Clarà
Exp. 2006/00120 – Urbanització parc dels Cireres
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Exp. 2007/00130 – Voreres carretera Manresa
Exp. 2008/00121 – Edifici cal Cristo
Exp. 2009/00145 – Final urb. Ronda Illes
Exp. 2010/00029 – Paviment c/ Sant Sebastià

120.000 €
135.000 €
135.000 €
150.000 €
TOTAL 855.635,93 €

Segon.- Obligacions
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de DEU anys, amb dos anys de
carència i d’acord amb el següent quadre d’amortització:

DATA

ANUALITAT

IMPORT
INTERESSOS

IMPORT
CAPITAL

30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2021
30.06.2022
30.06.2023

85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,59
85.563,62

T O T A L S:

855.635,93

0,00

855.635,93

PENDENT
AMORTITZAR
770.072,34
684.508,75
598.945,16
513.381,57
427.817,98
342.254,39
256.690,80
171.127,21
85.563,62
0,00

Tercer.- Incompliment
Si a la data de pagament establerta no s’ha rebut l’ingrés corresponent, l’Ajuntament
autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació de Barcelona
hagi de satisfer a l’ajuntament.
Si a 30 de setembre del mateix exercici no s’ha pogut arribar a compensar l’import total de la
quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, a traves de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre qualsevol import que aquest hagi
de liquidar a l’Ajuntament.
Quart.- Compromisos
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa de Crèdit.
Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos i que, per tant, no estan
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment.
Cinquè.- Pagament anticipat.
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute.
Sisè.- Formes d’extinció.
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius:
Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts.
Per mutu acord entre ambdues parts.
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Setè.- Consignació pressupostària
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que
se'n segueixin.
Vuitè.- Resolució de conflictes
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que hi
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Novè.- Règim jurídic
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i pels arts. 108
i següents de la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni específic
d’ajornament i fraccionament de deutes, en el lloc i la data que s’assenyalen”

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Moià i a l’ORGT per al seu
seguiment i efectes.
18.- Dictamen que proposa aprovar el conveni d’ajornament i fraccionament de
deutes amb l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès.- 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:
La Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès
diversos préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per
retornar un import total de 185.103,81 € (43.345,22 € corresponen a quotes vençudes i
141.758,59 € és l’import pendent de les quotes que tenen el seu venciment en els
exercicis 2012 a 2019).
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament, (núm. registre 1100063059) sol·licitant
refinançar tot el deute pendent en deu anualitats i, per tal de donar resposta a la seva
sol·licitud, es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import total del
deute actual amb la Diputació, que ascendeix a 185.103,81 €.
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants,
pel que fa als convenis.
Vist l’apartat 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 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, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de
convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a
formalitzar amb l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès d’acord amb la minuta que es
transcriu a continuació:
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“CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS
ENTITATS QUE INTERVENEN.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras,
President de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència
núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicat al BOPB de 23 de setembre de
2011, assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo Garcia,
AJUNTAMENT DE SANTA FE DEL PENEDÈS, representat per l’Alcalde, Sr. Jordi Rius
Cosialls, i assistit pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Jaume de Castro Castro.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte:
MANIFESTEN
I.

Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès
diversos préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per
retornar un import total de 185.103,81 € (d’on 43.345,22 € corresponen a quotes
vençudes i 141.758,59 € és l’import pendent de les quotes que tenen el seu
venciment en els exercicis 2012 a 2019).

II.

Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona formalització d’un conveni per ajornar i
fraccionar l’import total del deute esmentat.

III.

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data ... de desembre de 2011.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord i formalitzen aquest conveni, que es regirà pels
següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de Santa Fe del
Penedès té amb la Diputació de Barcelona, per import de cent vuitanta-cinc mil cent tres
euros amb vuitanta-un cèntims (185.103,81) € corresponent a les anualitats vençudes i les
pendents dels préstecs que se li han concedit de la Caixa de Crèdit que a continuació es
detallen:
Préstecs Caixa de Crèdit de Cooperació Local
Exp. 2002/00121 – Centre Cívic, 1a. fase
Exp. 2005/00119 – Millora abastament aigua potable
Exp. 2005/00120 – Millora enllumenat públic
Exp. 2008/00043 – Millores centre urbà
Exp. 2008/00044 – Acc. pl. baixa casa consistorial
Exp. 2009/00080 – Inversions 2009

11.171,18 €
12.821,36 €
6.482,29 €
31.680 €
27.653,68 €
95.295,30 €
TOTAL 185.103,81 €
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Segon.- Obligacions
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de deu anys, d’acord amb el següent
quadre d’amortització:
IMPORT
INTERESSOS

IMPORT
CAPITAL

PENDENT
AMORTITZAR
166.593,43
148.083,05
129.572,67
111.062,29
92.551,91
74.041,53
55.531,15
37.020,77
18.510,39
0,00

DATA

ANUALITAT

30.06.2012
30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2021

18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,38
18.510,39

185.103,81

0,00

185.103,81

T O T A L S:

Tercer.- Incompliment
Si a la data de pagament establerta no s’ha rebut l’ingrés corresponent, l’Ajuntament
autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació de Barcelona
hagi de satisfer a l’ajuntament.
Si a 30 de setembre del mateix exercici no s’ha pogut arribar a compensar l’import total de la
quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, a traves de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre qualsevol import que aquest hagi
de liquidar a l’Ajuntament.
Quart.- Compromisos
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa de Crèdit.
Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos, i que per tant no estan
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment.
Cinquè.- Pagament anticipat
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute.
Sisè.- Formes d’extinció
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius:
Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts.
Per mutu acord entre ambdues parts.
Setè.- Consignació pressupostària
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que
se'n segueixin.
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Vuitè.- Resolució de conflictes
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que hi
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Novè.- Règim jurídic
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i pels arts. 108
i següents de la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni específic
d’ajornament i fraccionament de deutes, en el lloc i la data que s’assenyalen.”

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès i a l’ORGT
per al seu seguiment i efectes.
Servei de Programació
19.- Dictamen que proposa fixar el tipus d’interès a subvenir durant l’exercici
2012, el tipus d’interès d’actualització, l’actualització del tipus d’interès bancari,
així com la subvenció màxima per municipi dins del Programa de Crèdit Local.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
1.- Antecedents
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà el “Programa de
Crèdit Local”, que tenia com a objectiu la cooperació amb els municipis situats dins de
la província de Barcelona, per a subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en obres i establiments de
serveis públics.
Aquest programa es va dur a terme mitjançant una acció concertada que facilitava la
gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats municipals
descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la formalització d’un
conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la Diputació de
Barcelona subsidiava part de la càrrega financera derivada d’aquests endeutaments
municipals.
La Diputació de Barcelona, al mes de març de l’any 2009, va establir una segona acció
concertada amb el mateix compromís de contractar préstecs amb les millors
condicions possibles per als anys 2009 i 2010 (acord de la Junta de Govern de
26.3.2009, relatiu a la selecció de la Caixa d’Estalvis de Catalunya com l’entitat
financera amb la qual es formalitzarà l’acció concertada del Programa de Crèdit Local).
Així mateix va establir una tercera línia pels anys 2011 i 2012 que va formalitzar
l’11.04.2011 amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya Tarragona i Manresa (Catalunya
Caixa).
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Posteriorment, amb efectes 1 d’octubre de 2011, la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) va aprovar la segregació del seu negoci
financer a favor del banc CATALUNYA BANC, S.A. (CIF XXXXXXXXX); d’aquest
acord se’n va donar per assabentada la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret
núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos interns, de data 3
d’octubre de 2011.
2.- Tipus d’interès a subvencionar per la Diputació de Barcelona i tipus d’interès
d’actualització.
En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, es subjecta a 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”, aprovades pel Ple corporatiu en sessió de 19 d’octubre de 1994 i
publicades al BOPB núm. 297, de 13.12.1994, i a les determinacions de desplegament
de les Normes (Decret de 9.1.1995 i Acord de la Comissió de Govern de 26.1.1995).
Aquestes Normes Reguladores fixen, en el seu article 10, el que tot seguit s’indica:
“Anualment la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona aprovarà el tipus
d’interès a subvencionar en funció del tipus d’interès dels préstecs i la consignació
pressupostària que figuri en els pressupostos de la Diputació de Barcelona per
aquesta activitat, així com el tipus d’interès d’actualització esmentat a l’article
anterior”.
Al seu torn, d’acord amb l’article 10 anterior i l’article 9 de les esmentades Normes
Reguladores, estableixen:
“L’import de la subvenció es calcularà com l’equivalent financer dels punts
percentual del tipus d’interès subvencionat, calculat de la forma següent:

On:
P = Coeficient respecte a l’import del préstec.
D = Tipus d’interès del préstec en el moment de la concessió.
N = Duració del préstec, que inclou, en el seu cas, el període de carència i que no
podrà superar els deu anys.
I = Tipus d’interès a subvencionar.”
Així mateix, al Decret de desplegament de 1995 disposava que per a la determinació
del tipus d’interès d’actualització es prendrà com a referència la mitja de l’EURIBOR a
tres mesos del mes de novembre anterior al de l’exercici pressupostari en el decurs del
qual s’atorgui la subvenció (apartat segon, b.2).
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3.- Actualització del diferencial ofertat per I'entitat adjudicatària de I'acció
concertada.
El punt 8è del preàmbul del plec de bases que regeixen l’acció concertada 2011-2012
publicat al BOPB de 30 de novembre de 2011, introdueix, com a una de les principals
novetats d'aquesta convocatòria respecte de les anteriors, d'una nova previsió relativa
a l'actualització del diferencial ofertat per I'entitat adjudicatària de I'acció concertada,
en els següents termes:
“Per a I'actualització anual d'aquest diferencial es pren com a referència el
diferencial que anualment aprova la "Comissió mixta de seguiment dels convenis
relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya
amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal en els tributs de I'Estat",
integrada per representants del Departament d'Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i representants de les entitats de crèdit signatàries
d'aquests convenis. Aquesta comissió mixta va ser creada mitjançant Resolució
ECF/1898/2003, de 29 de maig (DOGC núm.3910, de 23.6.2003). “
D’acord amb la Base 3a de la mateixa acció concertada:
“El criteri d'actualització serà que el nou diferencial aplicat mantindrà la diferència
que existia entre el diferencial sobre l'Euribor de I'entitat adjudicatària i el diferencial
màxim establert per la "Comissió mixta de seguiment dels convenis relatius a les
operacions de crèdit a concertar amb els ajuntaments de Catalunya amb la clàusula
de domiciliació de la participació municipal en els tributs de l’Estat” en el moment de
la presentació de les ofertes de les entitats financeres dins de la nova acció
concertada 2011-2012
Aquesta diferència s'aplicarà sobre el diferencial fixat per I'esmentada Comissió
mixta vigent en el mes de novembre anterior a l'entrada en vigor del nou
diferencial.”
En el moment de la signatura del conveni, el diferencial aprovat per dita Comissió
mixta era del 3,25%. i el diferencial sobre l’euribor ofert per l’entitat adjudicatària en el
moment de la presentació de les ofertes de les entitats financeres dins de la nova
acció concertada 2011 2012 era del 3,00%. La diferència entre els dos diferencials és
d’un 0,25%
El diferencial màxim del mes de novembre de 2011 establert per la "Comissió mixta de
seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els
ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal
en els tributs de l’Estat”, és 4,75.
4.- Propostes d’actualització del Programa de Crèdit Local
Pel que fa al tipus d’interès a subvencionar per la Diputació, de conformitat amb el que
disposa l’esmentat article 10 de les normes reguladores de les subvencions a
ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni
del Programa de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la
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seva sessió de 19 d’octubre de 1994 (BOPB núm. 297, de 13.12.1994), aquesta
Corporació considera que el tipus d’interès a subvencionar durant tot l’exercici 2012,
ha de ser del 4%.
Quant al tipus d’interès d’actualització, en aplicació de l’article 9 de les mateixes
normes reguladores, cal fer palesa que segons les dades publicades pel Banc
d’Espanya, la mitjana de l'euribor a 3 mesos del mes de novembre de 2011 és 1,485%.
Així mateix, com a novetat en el Programa de Crèdit Local d’enguany, d’acord amb 8è
del preàmbul del plec de bases que regeixen l’acció concertada 2011-2012 publicat al
BOPB de 30 de novembre de 2011 i la base tercera, resulta que el diferencial ofertat
per I'entitat adjudicatària, segons s’ha exposat a l’apartat 3 del present dictamen, serà
de 4,50 sobre l’euribor per a 2012.
Finalment, val a dir que en aplicació dels principis de transparència i publicitat que
regeixen l’actuació de l’Administració Pública i per dotar de més eficàcia la tramitació
administrativa del Programa de Crèdit Local, aquesta Corporació considera convenient
fer pública la fixació de l’actualització del límit màxim de la subvenció per a cada
municipi i EMD, determinat en funció de la població publicada per l’INE referent a l’any
de la petició, segons la ponderació en euros per habitant i trams de població que se
sotmet a l’aprovació de la Junta de Govern, d’acord amb l’article 12 les sobredites
Normes Reguladores; tot això de conformitat amb el detall següent:
Trams de població euros/hab.
0-2.000
15,35
2.001-5.000
13,40
5.001-10.000
10,25
10.001-20.000
7,90
20.001-50.000
6,40
50.001-100.000
5,65
més de 100.000
4,90
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Fixar en un 4% el tipus d’interès a subvencionar durant tot l’exercici 2012,
d’acord amb l’article 10 de les normes reguladores de les subvencions a ajuntaments
per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats dins del conveni del Programa
de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de Barcelona en la seva sessió
de 19 d’octubre de 1994 (BOPB núm. 297, de 13.12.1994).
Segon.- Fixar en un 1,485 % el tipus d’interès d’actualització a l’objecte d’obtenir el
coeficient respecte a l’import del préstec previst en l’article 9 de les normes
reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels
préstecs contractats dins del Conveni del Programa de Crèdit Local.
Tercer.- Fixar en un 4,50% l’actualització del tipus ofertat per l’entitat adjudicatària de
l’acció concertada respectant la diferència del 0,25% entre el diferencial sobre l'Euribor
de I'entitat adjudicatària i el diferencial màxim establert per la "Comissió mixta de
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seguiment dels convenis relatius a les operacions de crèdit a concertar amb els
ajuntaments de Catalunya amb la clàusula de domiciliació de la participació municipal
en els tributs de l’Estat”, en el moment de la presentació de les ofertes de les entitats
financeres dins de l’acció concertada 2011-2012.
Quart.- Fixar la subvenció màxima, per a l’exercici 2012, en euros per municipi com la
resultant de la ponderació en euros per habitant i trams de població, segons la taula
següent:
Trams de població euros/hab.
0-2.000
15,35
2.001-5.000
13,40
5.001-10.000
10,25
10.001-20.000
7,90
20.001-50.000
6,40
50.001-100.000
5,65
més de 100.000
4,90
Aquests límits s’aplicaran d’acord amb l’article 12 de les normes reguladores de les
subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès dels préstecs contractats
dins del conveni del Programa de Crèdit Local, aprovades per el Ple de la Diputació de
Barcelona en la seva sessió de 19 d’octubre de 1994 (BOPB núm. 297, de
13.12.1994).
Cinquè.- Establir la vigència dels presents acords des de l’1 de gener fins al 31 de
desembre de 2012.
Sisè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
coneixement general.
20.- Dictamen que proposa revocar la subvenció concedida a l'Ajuntament de
Castellví de Rosanes per acord de la Junta de Govern de 27 d’octubre de 2011,
per un import de vint-i-un mil sis-cents catorze euros amb setanta cèntims
(21.614,70) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
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Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa),(Acord de
Junta de Govern de data 24 de febrer de 2011, BOPB de data 3.3.2011).
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
dóna 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 Castellví de Rosanes presentà, en data 6 d’octubre de 2011, una
sol·licitud d'un préstec de 150.000 € per finançar inversions.
Es va proposa tramitar l'import de préstec de 150.000 € davant Catalunya Banc, S.A.,
del qual es subvenciona 117.000 € amb una subvenció d’import de 21.614.70 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposa que correspon a
la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Així, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 d’octubre de
2011, va aprovar la concessió d’una subvenció a favor de l’Ajuntament de Castellví de
Rosanes per un import de 21.614,70 €; acord que va ser notificat a l’Ajuntament el dia
02/11/2011 amb registre de sortida núm. 11/40682.
No obstant això, el mateix dia 27 d’octubre de 2011, l’entitat bancària va declinar
l’operació de préstec. Acord que es va comunicar a la Diputació de Barcelona en data
27 d’octubre de 2011. Aquesta denegació s’ha dut a terme en correspondència amb el
que disposa la Base 17.2 del Plec de Bases que hauran de regir l’acció concertada
(BOPB de 30 de novembre de 2010).
D’acord amb el que estableix l’article 3 de les esmentades Normes reguladores, les
subvencions concedides en el marc del Programa de Crèdit Local són lliurement
revocables i reduïbles en qualsevol moment per les causes previstes en la llei o en
dites bases
En conseqüència, vista la impossibilitat de formalitzar el crèdit amb l’entitat financera
concertada, resulta procedent revocar la subvenció concedida per la Junta de Govern
de data 27 d’octubre de 2011.
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.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Revocar la subvenció concedida a l'Ajuntament de Castellví de Rosanes per
acord de la Junta de Govern de 27 d’octubre de 2011, per un import de vint-i-un mil
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sis-cents catorze euros amb setanta cèntims (21.614,70) €, d'acord amb la
comunicació feta per Catalunya Banc, S.A, a l'empar de la Normativa del Programa de
Crèdit Local i en el marc del Conveni signat entre la Diputació de Barcelona i la Caixa
d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
Segon.- Anul·lar l’operació comptable 1103003994 amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/76200.
Tercer.- Comunicar la present resolució a l’ajuntament de Castellví de Rosanes.
21.- Dictamen que proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de la Mancomunitat
de Municipis de l’Alt Penedès, relativa a la petició d’un crèdit subsidiat de
quatre-cents mil (400.000) € per finançar inversions del pressupost 2011, per no
ajustar-se a la Normativa del Programa de Crèdit Local ni a la normativa de cap
de les línies de finançament de què disposa la Diputació de Barcelona.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
En data 15 de novembre de 2011, va tenir entrada al Registre General de la Diputació
de Barcelona (núm. 1100068115) una sol·licitud de la Mancomunitat de Municipis de
l’Alt Penedès d'un préstec subsidiat per import de 400.000 € per tal de finançar la
segona fase de l’ampliació de les aules de l’Escola Intermunicipial del Penedès, i
també per a l’equipament de les noves aules.
Del seu contingut se’n dedueix que l’esmentada entitat local sol·licita a la Diputació de
Barcelona, la seva participació en el Programa de Crèdit Local, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de data 26 de maig de 1994, que té com a objectiu la cooperació
amb els municipis situats dins la província de Barcelona, per subsidiar el tipus d’interès
dels préstecs contractats pels respectius ajuntaments per finançar les inversions en
obres i establiments de serveis públics.
L’esmentat Programa de crèdit local es du a terme mitjançant una acció concertada
que facilita la gestió per a la consecució de préstecs a aquells ajuntaments i entitats
municipals descentralitzades amb menor capacitat econòmica, a través de la
formalització d’un conveni amb una entitat financera prèviament seleccionada, on la
Diputació de Barcelona subsidia part de la càrrega financera derivada d’aquests
endeutaments municipals.
Actualment, la Diputació de Barcelona està desenvolupant l’acció concertada pels
anys 2011 i 2012, que va formalizar l’11.04.2011 amb la Caixa d’Estalvis de Catalunya
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) per ajuntaments i entitats menors
descentralitzades (acord de Junta de Govern de data 14 de febrer de 2011, publicat al
BOPB de 3 de març de 2011).
Amb efectes 1 d’octubre de 2011, la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i
Manresa (Catalunya Caixa) va aprovar la segregació del negoci financer a favor del
banc CATALUNYA BANC, S.A. ( CIF XXXXXXXXX) i la Diputació se’n va donar per
assabentada mitjançant decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea d’Hisenda
i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
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En el marc d’aquest Programa de Crèdit Local, la relació entre la Diputació i cada
ajuntament o entitat municipal descentralitzada, se subjecta a 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”, aprovades pel Ple corporatiu en sessió de 19 d’octubre de 1994 i
publicades al BOPB núm. 297, de 13.12.1994.
De conformitat amb l’article 4 de les esmentades Normes reguladores del Programa de
Crèdit Local i amb el pacte primer del conveni signat per la Diputació de Barcelona el
11 de març de 2011 amb Catalunya Caixa (actualment, CATALUNYA BANC, SA), els
beneficiaris d’aquesta línia de crèdit són els ajuntaments i les entitats menors
descentralitzades de la província de Barcelona.
En aquest sentit, cal remarcar que la sol·licitud i la documentació presentada no
s'ajusten a la normativa intrínseca i de desplegament del Programa de Crèdit Local
donat que els beneficiaris d’aquesta línia de crèdit són ajuntaments i entitats menors
descentralitzades de la província de Barcelona, i consegüentment, no és procedent la
valoració de la documentació presentada i correspon no admetre a tràmit l’esmentada
sol·licitud.
Així mateix, aquesta Corporació, d’ofici, ha examinat la possibilitat que l’esmentada
sol·licitud pugui encabir-se en altres programes de cooperació econòmica que la
Diputació de Barcelona està desenvolupant en virtut del seu àmbit competencial
establert per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i s’ha
constatat que, actualment, no existeix cap línia de suport al finançament adreçada a
altres organitzacions de caire territorial, diferents dels ajuntament o entitats municipals
descentralitzades.
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.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- No admetre a tràmit la sol·licitud de la Mancomunitat de Municipis de l’Alt
Penedès de data 7 de novembre de 2011 (Registre General núm. 1100068115 de data
15 de novembre de 2011, relativa a la petició d’un crèdit subsidiat de 400.000 € per
finançar la segona fase de l’ampliació de les aules de l’Escola Intermunicipal del
Penedès, i també per l’equipament de les noves aules, per no ajustar-se a la
Normativa del Programa de Crèdit Local ni a la normativa de cap de les línies de
finançament de què disposa la Diputació de Barcelona, d’acord amb els arguments
relacionats a la part expositiva del present dictamen.
Segon.- Comunicar els presents acords a la Mancomunitat de Municipis de l’Alt
Penedès, amb seu a la Plaça Santiago Rossinyol, s/núm. -08770 de Sant Sadurní
d’Anoia.
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22.- Dictamen que proposa subvenir en un import de disset mil dos euros amb
vint-i-vuit cèntims (17.002,28) € a l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt a
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les
inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA
BANC, S.A. ( CIF XXXXXXXXX), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt presentà en data 8 de novembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 92.033,04 € per finançar inversions.
63/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 92.033,04 € davant Catalunya Banc, S.A.,
del qual es subvenciona 92.033,04 € amb una subvenció d’import de 17.002,28 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de disset mil dos euros amb vint-i-vuit cèntims
(17.002,28) € a l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt d'acord amb la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 8 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 la Pobla de Claramunt, 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.
23.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent trenta-un mil noucents cinc euros amb set cèntims (131.905,07) € a l'Ajuntament d’Olesa de
Montserrat a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
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institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
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 d'Olesa de Montserrat presentà en data 23 de novembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 1.066.250 € 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 d'Olesa de Montserrat.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.066.250 € davant Catalunya Banc, S.A.,
del qual es subvenciona 714.000 € amb una subvenció d’import de 131.905,07 €.
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
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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
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent trenta-un mil nou-cents cinc euros amb set
cèntims (131.905,07) € a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 23 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 d'Olesa de Montserrat, 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.
24.- Dictamen que proposa subvenir en un import de sis-cents un mil tres-cents
vuitanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims (601.382,66) € a l'Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.

66/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
En data 19 d’abril de 2011, i amb registre d’entrada núm. 11000300444, l’ajuntament
de Sant Cugat del Vallès va sol·licitar que la Diputació de Barcelona efectués tots els
tràmits, estudis i qualificacions necessaris per assolir un préstec d’import 2.097.947,76
€ i corresponent subvenció del tipus d’interès del mateix.
La petició es va admetre a tràmit, instruint l’expedient 2011014 en el marc del
Programa de Crèdit Local 2011, atorgant la Junta de Govern de 12 de maig de 2011,
una subvenció d’import 387.576,97 € a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i
acceptada per l’ajuntament, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1023/2011, de data 10
de maig de 2011.
L’entitat bancària va concedir el préstec per l’import sol·licitat, i l’ajuntament de Sant
Cugat del Vallès el va acceptar mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1087/2011, de data
18 de maig de 2011.
Es va formalitzar la minuta de préstec i el conveni de la subvenció amb data 19 de
maig de 2011 amb registre de conveni núm. 699/11.
En data 18 de novembre de 2011 l’Interventor general de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès va emetre la justificació total de la disposició del préstec per inversions.
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 17 de novembre de 2011 una
segona sol·licitud d'un préstec de 3.255.274,49 € per finançar inversions.
Vista la naturalesa extraordinària i sobrevinguda per a l’ajuntament que fonamenta la
segona petició de Sant Cugat del Vallès en el marc del Programa de Crèdit Local per a
2011 de compliment obligatori per execució de les sentències expropiatòries següents:
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UA96 00 05
UA96 02 13
UA96 02 14
UA96 02 12
UA96/01/13-ISJ: 173/11
UA96/02/17 R847/2004
UA96/06/05-R188/2009
UA96/98/07-R187/2004

592.752,46 €
303.610,27 €
558.457,55 €
1.337.913,77 €
462.540,44 €

Vista l’existència suficient de crèdit amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/76200.
Vista la suficiència financera de la línia de crèdit de 110.000.000 € ofert per l’entitat
bancària adjudicatària del PCL 2011 a la data de la petició.
Vist que és la última Junta de Govern de l’any que on es pot proposar expedients.
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 Cugat del Vallès.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 3.255.274,49 € davant Catalunya Banc,
S.A., del qual es subvenciona 3.255.274,49 € amb una subvenció d’import de
601.382,66 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir amb caràcter extraordinari la segona petició de l’exercici 2011 en un
import de sis-cents un mil tres-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-sis cèntims
(601.382,66) € a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d'acord amb la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 17 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 Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
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Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
25.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-cinc mil tres-cents
noranta-vuit euros amb trenta-un cèntims (65.398,31) € a l'Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de
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Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA
BANC, S.A. ( CIF XXXXXXXXX), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet presentà en data 24 de novembre de 2011
una sol·licitud d'un préstec de 407.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 407.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del
qual es subvenciona 354.000 € amb una subvenció d’import de 65.398,31 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de seixanta-cinc mil tres-cents noranta-vuit euros amb
trenta-un cèntims (65.398,31) € a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 24 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 Sant Vicenç de Castellet, 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.
26.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinc mil nou-cents vint-i-sis
euros amb setanta-nou cèntims (5.926,79) € a l'Ajuntament de Monistrol de
Calders 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
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normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA
BANC, S.A. ( CIF XXXXXXXXX), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament de Monistrol de Calders presentà en data 25 de novembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 32.081,62 € 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 Monistrol de Calders.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 32.081,62 € davant Catalunya Banc, S.A.,
del qual es subvenciona 32.081,62 € amb una subvenció d’import de 5.926,79 €.
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.
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Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cinc mil nou-cents vint-i-sis euros amb setanta-nou
cèntims (5.926,79) € a l'Ajuntament de Monistrol de Calders d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 25 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 Monistrol de Calders, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
27.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents divuit mil trescents seixanta-tres euros amb vuitanta-sis cèntims (218.363,86) € a l'Ajuntament
d’Igualada 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
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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 d'Igualada presentà en data 28 d'octubre de 2011 una sol·licitud d'un
préstec de 2.883.463,15 € 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 d'Igualada.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.359.000 € davant Catalunya Banc, S.A.,
del qual es subvenciona 1.182.000 € amb una subvenció d’import de 218.363,86 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de dos-cents divuit mil tres-cents seixanta-tres euros
amb vuitanta-sis cèntims (218.363,86) € a l'Ajuntament d'Igualada d'acord amb la seva
73/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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 d'Igualada, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
28.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent nou mil cent vuitantaun euros amb noranta-tres cèntims (109.181,93) € a l'Ajuntament de Vilassar de
Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
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Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA
BANC, S.A. ( CIF XXXXXXXXX), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament de Vilassar de Mar presentà en data 1 de desembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 700.000 € 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 Vilassar de Mar.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 700.000 € davant Catalunya Banc, S.A., del
qual es subvenciona 591.000 € amb una subvenció d’import de EUR.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent nou mil cent vuitanta-un euros amb norantatres cèntims (109.181,93) € a l'Ajuntament de Vilassar de Mar d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 1 de
desembre 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 Vilassar de Mar, 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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29.- Dictamen que proposa subvenir en un import de disset mil tres-cents
seixanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (17.365,65) € a l'Ajuntament de
Fonollosa a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2011.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA
BANC, S.A. ( CIF XXXXXXXXX), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
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L'Ajuntament de Fonollosa presentà en data 1 de desembre de 2011 una sol·licitud
d'un préstec de 106.805 € 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 Fonollosa.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 106.805 € davant Catalunya Banc, S.A., del
qual es subvenciona 94.000 € amb una subvenció d’import de 17.365,65 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de disset mil tres-cents seixanta-cinc euros amb
seixanta-cinc cèntims (17.365,65) € a l'Ajuntament de Fonollosa d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 1 de
desembre 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 Fonollosa, d'acord amb la minuta que
es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
“ANNEX ALS DICTÀMENS 22 AL 29
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126,
assistit pel secretari Sr.............................
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L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. .....................................,
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., .............., assistit pel secretari de
la Corporació, Sr...............
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per obligar-se
MANIFESTEN
I.

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

II.

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

III.

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

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

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

30.- Dictamen que proposa denegar la sol·licitud a l'Ajuntament de Sitges.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
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Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
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 Sitges presentà en data 6 de juny de 2011 una sol·licitud d'un préstec
de 976.000 € per finançar inversions.
Com que l’entitat financera no admet formalitzar l’operació perquè no s’adequa a la
norma, no escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Sitges.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Denegar a l'Ajuntament de Sitges d'acord amb la seva sol·licitud feta a
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local de 6 de juny de 2011 per
subsidiar un préstec 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.- Comunicar la present resolució a l’Ajuntament Sitges
31.- Dictamen que proposa denegar la sol·licitud a l'Ajuntament de Vilanova del
Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
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institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
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 Vilanova del Vallès presentà en data 30 de novembre de 2011 una
sol·licitud d'un préstec de 312.221,36 € per finançar inversions.
Com que l’entitat financera no admet formalitzar l’operació perquè no s’adequa a la
norma, no escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de la Vilanova del Vallès.
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
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Denegar a l'Ajuntament de Vilanova del Vallès d'acord amb la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local de 30 de novembre de
2011 per subsidiar un préstec 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.- Comunicar la present resolució a l’Ajuntament Vilanova del Vallès
32.- Dictamen que proposa modificar a cent setanta-cinc mil (175.000) € el límit
dels préstecs de la Caixa de Crèdit.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
1. Antecedents
La Caixa de Crèdit de Cooperació Local 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 Reglament vigent, aprovat pel Ple de data 21 de desembre de 2006, atribueix al seu
art. 4 a la Junta de Govern la competència per fixar les condicions dels crèdits, entre
d’altres l’import màxim a sol·licitar per entitat i any.
2. Proposta i justificació
L’import màxim dels préstecs de la Caixa de Crèdit és de 150.000 € des del 2007.
L’augment del cost de les inversions i la necessitat de dotar de mitjans suficients els
ens locals aconsella incrementar el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i any fins als
175.000 €.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Fixar l’import màxim dels préstecs de la Caixa de Crèdit, a sol·licitar per ens
beneficiari i any, en 175.000 €.
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Segon.- Establir que aquest límit serà aplicable als crèdits sol·licitats a partir de l’1 de
gener de 2012.
33.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-isis mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb cinquanta-tres cèntims (126.255,53)€
per a finançar l’actuació local “Local Cantallops i urb. les Gunyoles” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès,
presentada en data 29/11/2011 per finançar la inversió “Local Cantallops i urb. les
Gunyoles” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Local Cantallops i urb. les Gunyoles
126.255,53 €
0%
10
127/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-sis mil dos-cents cinquanta-cinc
euros amb cinquanta-tres 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.
34.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixantavuit mil quatre-cents noranta-nou euros amb setze cèntims (68.499,16) € per a
finançar l’actuació local “Compra envelat” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Cabrera de Mar.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cabrera de Mar, presentada
en data 21/11/2011 per finançar la inversió “Compra envelat” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cabrera de Mar
Compra envelat
68.499,16 €
0%
5
124/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-vuit mil quatre-cents noranta-nou
euros
amb
setze
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.
35.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitantaun mil cinc-cents euros amb vuitanta-quatre cèntims (81.500,84) € per a finançar
l’actuació local “Xarxa mitja tensió” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats,
a l’Ajuntament de Cabrera de Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Cabrera de Mar, presentada
en data 21/11/2011 per finançar la inversió “Xarxa mitja tensió” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cabrera de Mar
Xarxa mitja tensió
81.500,84 €
0%
10
125/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-un mil cinc-cents euros amb
vuitanta-quatre 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.
36.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixantaset mil cinc-cents (67.500) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2010 i
2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Capolat.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Capolat, presentada en data
30/11/2011 per finançar la inversió “Inversions 2010 i 2011” i que aquesta compleix els
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requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla, condicionant la seva
concertació a l’autorització per la Generalitat de Catalunya:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Capolat
Inversions 2010 i 2011
67.500 €
0%
10
129/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-set mil cinc-cents euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
37.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions finalitzades”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Fonollosa.- 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 Fonollosa, presentada en
data 02/12/2011 per finançar la inversió “Inversions finalitzades” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Fonollosa
Inversions finalitzades
150.000 €
0%
10
130/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
38.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta
mil (40.000) € per a finançar l’actuació local “Magatzem brigades” al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Font-Rubí.- 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
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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 Font-rubí, presentada en
data 15/11/2011 per finançar la inversió “Magatzem brigades” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Font-rubí
Magatzem brigades
40.000 €
0%
10
120/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
39.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trentacinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local “Local polivalent joves” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Font-Rubí.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Font-rubí, presentada en
data 15/11/2011 per finançar la inversió “Local polivalent joves” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Font-rubí
Local polivalent joves
35.000 €
0%
10
119/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-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.
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40.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
trenta-un mil dos-cents noranta-sis euros amb sis cèntims (131.296,06) € per a
finançar l’actuació local “Millora captació aigua” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l’Ajuntament de Gironella.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Gironella, presentada en
data 17/11/2010 per finançar la inversió “Millora captació aigua” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Gironella
Millora captació aigua
131.296,06 €
0%
10
184/2010
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent trenta-un mil dos-cents noranta-sis
euros amb sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
41.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixantavuit mil quatre-cents (68.400) € per a finançar l’actuació local “Escola música
municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Prats
de Lluçanès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Prats de Lluçanès,
presentada en data 18/11/2011 per finançar la inversió “Escola música municipal” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Prats de Lluçanès
Escola música municipal
68.400 €
0%
10
123/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-vuit mil quatre-cents euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
42.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Lampades sodi
enllumenat públic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Premià de Dalt.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, presentada
en data 15/11/2011 per finançar la inversió “Lampades sodi enllumenat públic” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Premià de Dalt
Lampades sodi enllumenat públic
150.000 €
0%
10
118/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
43.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Centre polivalent, piscines i entorn” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Rupit i Pruit.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Rupit i Pruit, presentada en
data 04/02/2011 per finançar la inversió “Centre polivalent, piscines i entorn” i que
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aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Rupit i Pruit
Centre polivalent, piscines i entorn
100.000 €
0%
10
10/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
44.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-sis
mil set-cents quaranta-dos euros amb cinc cèntims (26.742,05) € per a finançar
l’actuació local “Compra vehicle vigilant municipal” al 0% d’interès i a retornar
en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.- 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 Sant Iscle de Vallalta,
presentada en data 07/11/2011 per finançar la inversió “Compra vehicle vigilant
municipal” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Compra vehicle vigilant municipal
26.742,05 €
0%
5
112/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-sis mil set-cents quaranta-dos euros
amb 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.
45.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Biblioteca municipal” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet.- 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

96/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet,
presentada en data 24/11/2011 per finançar la inversió “Biblioteca municipal” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Biblioteca municipal
150.000 €
0%
10
126/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
46.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Reforma camp futbol la
Barruana” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:

97/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts,
presentada en data 29/11/2011 per finançar la inversió “Reforma camp futbol la
Barruana” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Reforma camp futbol la Barruana
150.000 €
0%
10
128/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
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47.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Piscina coberta” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Taradell.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Taradell, presentada en data
02/11/2011 per finançar la inversió “Piscina coberta” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Taradell
Piscina coberta
150.000 €
0%
10
108/2011
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
48.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquantanou mil cent vuitanta euros amb disset cèntims (59.180,17) € per a finançar
l’actuació local “Instal·lació elèctrica pavellons” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Tona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Tona, presentada en data
23/11/2011 per finançar la inversió “Instal·lació elèctrica pavellons” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Tona
Instal·lació elèctrica pavellons
59.180,17 €
0%
10
94/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-nou mil cent vuitanta euros amb
disset 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.
49.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació pou
Pinedes i contracte Euroasfalt” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Torre de Claramunt,
presentada en data 13/10/2011 per finançar la inversió “Expropiació pou Pinedes i
contracte Euroasfalt” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat
Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Actuació:
Expropiació pou Pinedes i contracte Euroasfalt
Import crèdit:
150.000 €
Interès:
0%
Anualitats:
10
Referència:
103/2011
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
50.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Biblioteca municipal” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Vilanova del Vallès.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès,
presentada en data 16/11/2011 per finançar la inversió “Biblioteca municipal” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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Vist l’apartat Cinquè.I.2.b) del Decret de Presidència de 20 de juliol de 2011 (núm.
7362/11), referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, la delegació
de l'exercici de competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat; així
com la fixació del règim de sessions ordinàries d'aquest, en concordança amb el que
disposa l’article 6.1 del l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilanova del Vallès
Biblioteca municipal
150.000 €
0%
10
121/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
51.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import norantacinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set cèntims (95.470,77) € per a
finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, provinent del crèdit per a “Magatzem municipal ”, a l’Ajuntament de
Balenyà.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/6/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Balenyà, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Magatzem municipal
95.470,77 €
0%
10
68/2011

En data 2/11/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 16/11/11, per destinar-ho a “Inversions diverses”
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Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ” Magatzem municipal”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Balenyà
Inversions diverses
95.470,77 €
0%
10
117/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-cinc mil quatre-cents setanta
euros amb setanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 2/11/11 si transcorregut el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció
per part de l’Ajuntament
52.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import norantacinc mil quatre-cents setanta euros amb setanta-set cèntims (95.470,77) € per a
finançar l’actuació local “Magatzem municipal” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, en el sentit de destinar-los a finançar l’actuació “Inversions diverses”,
a l’Ajuntament de Balenyà.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/6/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Balenyà, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Magatzem municipal
95.470,77 €
0%
10
68/2011
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En data 2/11/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 16/11/11, per destinar-ho a “Inversions diverses”
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 30/6/11 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Balenyà
Magatzem municipal
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de noranta-cinc mil quatre-cents setanta euros
amb setanta-set cèntims.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
53.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import catorze
mil cent noranta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims (14.193,25) € per a finançar
l’actuació local “Expropiació terrenys” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, provinent del crèdit per a “Asfaltat carrers ”, a l’Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/5/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, amb les següents
condicions:
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Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Asfaltat carrers
100.500 €
0%
10
44/2011

En data 28/7/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 17/11/11, per destinar-ho a “Expropiació terrenys”
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ” Asfaltat carrers”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Expropiació terrenys
14.193,25 €
0%
10
122/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de catorze mil cent noranta-tres euros amb
vint-i-cinc cèntims càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 28/7/11 si transcorregut el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció
per part de l’Ajuntament.
54.- Dictamen pel qual es proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
cent mil cinc-cents (100.500) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat carrers” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar catorze mil cent
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noranta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims (14.193,25) € a finançar l’actuació
“Expropiació terrenys”, a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/5/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Asfaltat carrers
100.500 €
0%
10
44/2011

En data 28/7/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 17/11/11, per destinar-ho a “Expropiació terrenys”
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 12/5/11 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Asfaltat carrers
86.306,75 €

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de catorze mil cent noranta-tres euros amb vint-icinc cèntims.
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Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
55.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta
mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització sector Est Lavern” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Compra
vehicle brigada ”, a l’Ajuntament de Subirats.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/6/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Subirats, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Compra vehicle brigada
50.000 €
0%
5
30/2011

En data 2/11/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 4/11/11, per destinar-ho a “Urbanització sector est
Lavern”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació ” Compra vehicle brigada”
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Subirats
Urbanització sector Est Lavern
50.000 €
0%
10
113/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de
l’aplicació del conveni signat en 2/11/11 si transcorregut el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció
per part de l’Ajuntament
56.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicle brigada”
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, en el sentit de destinar-los a finançar
l’actuació “Urbanització sector Est Lavern”, a l’Ajuntament de Subirats.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/6/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Subirats, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Compra vehicle brigada
50.000 €
0%
5
30/2011

En data 2/11/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 4/11/11, per destinar-ho a “Urbanització sector Est
Lavern”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 30/6/11 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Subirats
Compra vehicle brigada
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de cinquanta mil euros.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
57.- Dictàmens que proposen esmenar un error material en els préstecs
concedits per acord de data 30 de setembre de 2010, per a finançar l’actuació
local “Ampliació Casa de la Vila”, i “Carrers Alou i S. Genís, 2a. f.”, a
l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.- La Junta, de conformitat amb les
propostes formulades per la Presidència, aprova els presents Dictàmens que són del
tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 16/9/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Carrers Alou i S. Genís, 2ª f.
50.000 €
0%
10
95/2010

En data 30/12/10 es van pagar per error 43.500 €, que en realitat corresponien al
crèdit del mateix ajuntament per al finançament de “Ampliació Casa de la Vila.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Esmenar l’error material en el pagament del crèdit següent:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Carrers Alou i S. Genís, 2ª f.
50.000 €
0%
10
95/2010

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-tres mil cinc-cents euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20101/942A0/82120.
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30/9/10, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ampliació Casa de la Vila
43.500 €
0%
10
128/2010

En data 30/12/10 es van pagar els 43.500 €, aplicant-los per error al crèdit del mateix
ajuntament per al finançament de “Carrers Alou i S. Genís, 2a f.”.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Esmenar l’error material en el pagament del crèdit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Ampliació Casa de la Vila
43.500 €
0%
10
95/2010

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20101/942A0/82120 en un import de quaranta-tres mil cinc-cents euros.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
58.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
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l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i
Ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Amb motiu dels escrits de dates 24 de maig de 2011, 6 de juny de 2011 i 14 de juliol
de 2011, enviats a aquesta Oficina des de la Direcció de Serveis de Planificació
Econòmica d’aquesta Corporació, s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu
oportú per a la cessió de diversos béns informàtics per haver quedat obsolets.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 17 i 18 d’octubre, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 19
d’octubre de 2011, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al
seu grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits
en el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels
criteris per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades
per al Ple de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del
9.2.1996).
Vist l’apartat 3.2 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
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Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada
a la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
Organisme de Gestió Tributària
59.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA,
per demora durant el mes de febrer de 2011 en l’execució de les tasques
encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El dia 6 de juny de 2011, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen els conceptes del contracte relatiu
als serveis postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària,
adjudicat a l’empresa Unipost, SA, en relació amb els quals durant el mes de febrer de
2011 s’han incomplert les prescripcions establertes i que, per tant, s’hi conclou que cal
imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives particulars i que es
detallen tot seguit:
•

Per la pèrdua de 310 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei) dels
quals el dia 7 de juny se us va enviar la relació, 2.951,04 €.

•

Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s'indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el
del Certificat Plus de fins a 20 g normalitzat, en concret el preu més baix que
correspon a destí local (1,4068) €:
1. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s'ha rebut en el termini
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l'import dels
enviaments corresponents a les imatges no escanejades. Aquesta situació s'ha
produït en les remeses següents per les quals pertoca aplicar una penalització
total de 2.368,92 € amb el detall que s'indica:
Remesa
9755
9793
9836
9909
9961
9977
8
71
Total

% de digitalització
en el termini
establert
86,44%
85,37%
82,76%
75,78%
61,89%
74,31%
68,49%
74,83%
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El valor acumulat de totes les penalitzacions descrites ascendeix a cinc mil tres-cents
dinou euros i noranta-sis cèntims (5.319,96) €.
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats
a l’efecte.
L’últim paràgraf de la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars
que regeix aquesta contractació estableix que les penalitats previstes es faran
efectives en la forma i els termes previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), segons el qual les
penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial
s’hagin d’abonar al contractista o, si no es poguessin deduir de les factures, sobre la
garantia que s’hagués constituït.
El dia 5 d’octubre de 2011 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal,
aquesta comunicació es va lliurar el dia 6 d’octubre de 2011.
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva
conformitat a aquest expedient de penalització.
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de
novembre de 2010.
L’article 196.8) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació,
adoptat a proposta del responsable del contracte.
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import acumulat de cinc mil trescents dinou euros i noranta-sis cèntims (5.319,96) € que es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret, per
l’incompliment de les prescripcions del servei postal durant el mes de març de 2011.
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 7931/2011, de 8 de setembre de 2011 i publicada al
BOPB de 23 de setembre de 2011, disposa la delegació en la Junta de Govern, de
totes aquelles competències que la Llei de contractes del sector públic atorga a l’òrgan
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de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els contractes la
quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF XXXXXXXXX,
per un import de cinc mil tres-cents dinou euros amb noranta-sis cèntims (5.319,96) €,
per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives
particulars que regeix aquesta contractació en relació amb el punt tercer del contracte
formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per incompliment de les
prescripcions establertes en la contractació dels serveis postals de la Diputació de
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària durant el mes de febrer de 2011,
d’acord amb el detall que s’exposa tot seguit:
•

Per la pèrdua de 310 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei) dels
quals el dia 7 de juny se us va enviar la relació, 2.951,04 €.

•

Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s’indica al Plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el
del Certificat Plus de fins a 20 g normalitzat, en concret el preu més baix que
correspon al destí local:

Remesa
9755
9793
9836
9909
9961
9977
8
71
Total

% de digitalització
en el termini
establert
86,44%
85,37%
82,76%
75,78%
61,89%
74,31%
68,49%
74,83%

Penalització
233,40
232,97
218,68
80,74
824,01
95,40
373,69
310,03
2.368,92

Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer.- Fer constar que aquest acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull
al punt 3.1 apartats a) i d) 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 número 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
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60.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA,
per demora durant el mes de març de 2011 en l’execució de les tasques
encomanades relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de
Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El dia 18 de juliol de 2011, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen els conceptes del contracte relatiu
als serveis postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària,
adjudicat a l’empresa Unipost, SA, en relació amb els quals durant el mes de març de
2011 s’han incomplert les prescripcions establertes i que, per tant, s’hi conclou que cal
imposar les sancions previstes al Plec de clàusules administratives particulars i que es
detallen tot seguit:
•

Per la pèrdua de 379 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei),
3.621,02 €.

•

Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s’indica al Plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el
del Certificat Plus de fins a 20 g normalitzat, en concret el preu més baix que
correspon al destí local (1,4068) €:
Quan el percentatge de les imatges escanejades que s’ha rebut en el termini
establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de l’import dels
enviaments corresponents a les imatges no escanejades. Aquesta situació s’ha
produït en les remeses per les quals pertoca aplicar una penalització total de
640,59 € amb el detall que s’indica :
Remesa
0160
0618
Total

% de digitalització en el
termini establert
70,68%
83,79%

Penalització
405,70
234,89
640,59

El valor acumulat de totes les penalitzacions descrites ascendeix a quatre mil doscents seixanta-un euros amb seixanta-un cèntims (4.261,61) €.
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats
a l’efecte.
L’últim paràgraf de la clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars
que regeix aquesta contractació estableix que les penalitats previstes es faran
efectives en la forma i els termes previstos a l’apartat 8 de l’article 196 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP), segons el qual les
penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives
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mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial
s’hagin d’abonar al contractista o, si no es poguessin deduir de les factures, sobre la
garantia que s’hagués constituït.
El dia 5 de setembre de 2011 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal,
aquesta comunicació es va lliurar el dia 6 de setembre de 2011.
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva
conformitat a aquest expedient de penalització.
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de
novembre de 2010.
L’article 196.8) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per acord de l’òrgan de contractació,
adoptat a proposta del responsable del contracte.
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import acumulat de quatre mil doscents seixanta-un euros amb seixanta-un cèntims (4.261,61) € que es deduirà de la
primera factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest decret,
per l’incompliment de les prescripcions del servei postal durant el mes de març de
2011.
El punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 7931/2011, de 8 de setembre de 2011 i publicada al
BOPB de 23 de setembre de 2011, disposa la delegació en la Junta de Govern, de
totes aquelles competències que la Llei de contractes del sector públic atorga a l’òrgan
de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els contractes la
quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF XXXXXXXXX,
per un import de quatre mil dos-cents seixanta-un euros amb seixanta-un cèntims
(4.261,61) €, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació en relació amb el punt
tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per
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incompliment de les prescripcions establertes en la contractació dels serveis postals
de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària durant el mes de
març de 2011, d’acord amb el detall que s’exposa tot seguit:
•

Per la pèrdua de 379 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei),
3.621,02 €.

•

Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s’indica al Plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el
del Certificat Plus de fins a 20 g normalitzat, en concret el preu més baix que
correspon al destí local:
Remesa
0160
0618
Total

% de digitalització en el
termini establert
70,68%
83,79%

Penalització
405,70
234,89
640,59

Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer.- Fer constar que aquest acord s’adopta per la Junta de Govern d’aquesta
Diputació a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona
que es recull al punt 3.1 apartats a) i d) 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 número 7931/2011, de data 8 de setembre de
2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Delegació de Turisme
61.- Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del
conveni formalitzat entre el Consorci de Turisme del Garraf, el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona amb l’objecte d’establir el
marc de col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa
Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de Junta de Govern de data 26 de maig de 2011, es va aprovar un conveni
entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar
impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona, per un import de cent
quinze mil (115.000) €. El conveni es va formalitzat en data 27 de maig de 2011.
L’esmentat conveni estableix al pacte quart el termini d’execució dient: “L’aportació es
destinarà a finançar les despeses que es produeixin per l’execució de la col·laboració
contemplada en aquest conveni, la qual es durà a terme com a màxim en un any a
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comptar des de la formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme.
No obstant, les accions de promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011”. Així
mateix al pacte tercer s’estableixen els terminis de justificació de les accions de
promoció.
Atès que, de diverses reunions de la Comissió de Seguiment del conveni, es desprèn
la conveniència d’ampliar els terminis d’execució i justificació del conveni en allò referit
a les accions de promoció, procedeix ampliar el termini d’execució fins el 30 de juny de
2012, i pel que fa als terminis de justificació fixar-ho per a la justificació del primer
pagament realitzat, el 31 de març de 2012 i per al segon pagament, el 30 de setembre
de 2012.
Vist el punt 3.4.i.3 de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 7931/11, de data 8 de setembre de 2011, i
publicada al BOPB de data 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’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni formalitzat
en data 27 de maig de 2011, entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de Turisme
del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb l’objecte d’establir el marc
de col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa de
Barcelona, en el sentit d’ampliar fins el 30 de juny de 2012 el termini d’execució de les
accions de promoció, inicialment fixat per al 31 de desembre de 2011, i pel que fa als
terminis de justificació d’aquestes accions de promoció, ampliar fins el 31 de març de
2012 la justificació del primer pagament, i fins el 30 de setembre de 2012 la justificació
del segon pagament, modificant, així, les clàusules tercera i quarta de l’esmentat
conveni en aquest sentit.
Segon.- Notificar la present resolució al Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci
de Turisme del Baix Llobregat.
62.- Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del
conveni formalitzat entre el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Consorci
de Turisme del Vallès Oriental, el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de
Barcelona amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la
marca turística.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de Junta de Govern de data 26 de maig de 2011, es va aprovar un conveni
entre la Diputació de Barcelona. el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, el
Consorci de Turisme del Vallès Oriental i el Consell Comarcal d’Osona, amb l’objecte
d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la marca turística, per un import
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de cent tretze mil noranta-quatre euros amb setanta-vuit cèntims (113.094,78) €. El
conveni es va formalitzat en data 27 de maig de 2011.
L’esmentat conveni estableix al pacte quart el termini d’execució dient: “L’aportació es
destinarà a finançar les despeses que es produeixin per l’execució de la col·laboració
contemplada en aquest conveni, la qual es durà a terme com a màxim en un any a
comptar des de la formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme.
No obstant, les accions de promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011”. Així
mateix al pacte tercer s’estableixen els terminis de justificació de les accions de
promoció.
Atès que, de diverses reunions de la Comissió de Seguiment del conveni, es desprèn
la conveniència d’ampliar els terminis d’execució i justificació del conveni en allò referit
a les accions de promoció, procedeix ampliar el termini d’execució fins el 30 de juny de
2012, i pel que fa als terminis de justificació fixar-ho per a la justificació del primer
pagament realitzat, el 31 de març de 2012 i per al segon pagament, el 30 de setembre
de 2012.
Vist el punt 3.4.i.3 de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 7931/11, de data 8 de setembre de 2011, i
publicada al BOPB de data 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’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni formalitzat
en data 27 de maig de 2011, entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de Turisme
del Vallès Occidental, el Consorci de Turisme del Vallès Oriental i el Consell Comarcal
d’Osona, amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la marca
turística, en el sentit d’ampliar fins el 30 de juny de 2012 el termini d’execució de les
accions de promoció, inicialment fixat per al 31 de desembre de 2011, i pel que fa als
terminis de justificació d’aquestes accions de promoció, ampliar fins el 31 de març de
2012 la justificació del primer pagament, i fins el 30 de setembre de 2012 la justificació
del segon pagament, modificant, així, les clàusules tercera i quarta de l’esmentat
conveni en aquest sentit.
Segon.- Notificar la present resolució al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, al
Consorci de Turisme del Vallès Oriental i al Consell Comarcal d’Osona.
63.- Dictamen que proposa l’ampliació del termini d’execució i justificació del
conveni formalitzat entre el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i
la Diputació de Barcelona amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per
donar impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona Maresme.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i
President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
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Per acord de Junta de Govern de data 26 de maig de 2011, es va aprovar un conveni
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme, amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la
promoció de la marca turística Costa de Barcelona Maresme, amb una aportació
econòmica per import de cent mil vuitanta-cinc euros i vint-i-sis cèntims (100.085,26)€.
El conveni es va formalitzat en data 27 de maig de 2011.
L’esmentat conveni estableix al pacte quart el termini d’execució dient: “L’aportació es
destinarà a finançar les despeses que es produeixin per l’execució de la col·laboració
contemplada en aquest conveni, la qual es durà a terme com a màxim en un any a
comptar des de la formalització del contracte de treball del/de la tècnic/a de turisme.
No obstant, les accions de promoció hauran de realitzar-se al llarg de l’any 2011”. Així
mateix al pacte tercer s’estableixen els terminis de justificació de les accions de
promoció.
Atès que, de diverses reunions de la Comissió de Seguiment del conveni, es desprèn
la conveniència d’ampliar els terminis d’execució i justificació del conveni en allò referit
a les accions de promoció, procedeix ampliar el termini d’execució fins el 30 de juny de
2012, i pel que fa als terminis de justificació fixar-ho per a la justificació del primer
pagament realitzat, el 31 de març de 2012 i per al segon pagament, el 30 de setembre
de 2012.
Vist el punt 3.4.i.3 de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en
execució del Decret de la Presidència núm. 7931/11, de data 8 de setembre de 2011, i
publicada al BOPB de data 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’ampliació del termini d’execució i justificació del conveni formalitzat
en data 27 de maig de 2011, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme, amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per
donar impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona Maresme, en el
sentit d’ampliar fins el 30 de juny de 2012 el termini d’execució de les accions de
promoció, inicialment fixat per al 31 de desembre de 2011, i pel que fa als terminis de
justificació d’aquestes accions de promoció, ampliar fins el 31 de març de 2012 la
justificació del primer pagament, i fins el 30 de setembre de 2012 la justificació del
segon pagament, modificant, així, les clàusules tercera i quarta de l’esmentat conveni
en aquest sentit.
Segon.- Notificar la present resolució al Consorci de Promoció Turística Costa del
Maresme.
64.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració a
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona amb l’objectiu de treballar en la implantació
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del Sistema de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED) i consolidar el
projecte a la província de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, té com a objectiu
impulsar la implantació de sistemes de qualitat turística en les destinacions turístiques
de la província de Barcelona, en especial en aquelles que tenen definit un ens de
gestió participat tant pel sector públic com pel sector privat.
L’any 1999 es va aprovar el Pla del Turisme de qualitat del Turisme Espanyol (20002006) i, posteriorment, al 2007 el Pla del Turisme Espanyol 2008-2012, prèvia
aprovació del mateix per part del Consell Espanyol del Turisme i la Conferència
Sectorial de Turisme, també l’any 2007. En virtut d’aquests Plans, la política de qualitat
turística s’ha convertit en un factor fonamental de diferenciació i de competitivitat de
les empreses i del conjunt del sector turístic.
La Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç l’any
2000, va posar en marxa el projecte Sistema de Qualitat Turística Espanyol en Destins
(SCTE Destinos) que respon a la necessitat de dotar als destins turístics de
mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions de millora de la qualitat
turística realitzades sota un objectiu global comú.
Des de l’any 2005, la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona ha signat
acords de col·laboració amb la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb l’objecte de
portar a terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en
Destins (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. Així es va signar
conveni en data 21 de novembre de 2005, 14 de desembre de 2006 i 10 de juny de
2008. Aquest últim per un període de tres anys que va finalitzar la vigència el 31 de
desembre de 2010.
En data 11 de febrer de 2011, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme
d’Espanya, que és l’organisme que actualment té la competència de desenvolupar els
plans i programes que promouen la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i la
competitivitat dels productes i destins turístics, en virtut del Reial Decret 561/2009,
compartint la necessitat de sumar esforços en el desenvolupament de les polítiques de
recolzament a la millora de la qualitat turística en destins, van establir un marc de
col·laboració que ha permès avançar cap a objectius comuns, tractant d’evitar
duplicitat d’actuacions i economitzant recursos per un període de 3 anys prorrogables
dos anys més per acord de les parts.
El desenvolupament i implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins
a l’àmbit territorial de la província de Barcelona, per part de Diputació de Barcelona,
s’ha fet a través de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
Així, en data 14 de desembre de 2006 es va signar un conveni marc de col·laboració
per al desenvolupament d’accions de promoció i consolidació del sector turístic, en
particular en relació amb la millora de la qualitat. En base a aquesta col·laboració, en
data 10 de juny de 2008, es va signar un nou conveni que tenia per objecte continuar
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col·laborant en la implantació del SICTED i consolidar el projecte a la província de
Barcelona. Aquest conveni condicionava la seva vigència a l’acord signat per la
Diputació de Barcelona, el FEMP i la Secretaria General de Turisme del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç.
Atès que, finalitzada la vigència del conveni amb la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona i havent-se renovat el conveni amb l’Institut de
Turisme d’Espanya, es proposa formalitzar un nou acord amb la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per continuar desenvolupant polítiques
de suport a la millora turística en destinacions a través de la implantació de la
metodologia SICTED.
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011, que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de
Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona amb l’objectiu de continuar col·laborant en la
implantació del Sistema de Qualitat Turística en Destinacions (SICTED) i consolidar el
projecte a la província de Barcelona, d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS
DE LA DELEGACIÓ DE TURISME I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER TREBALLAR EN LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA
DE QUALITAT TURÍSTICA EN DESTINACIONS (SICTED) I CONSOLIDAR EL
PROJECTE A LA PROVÍNCIA DE BARCELONA”
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident 1er i President Delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, l’Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, i
facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
dels 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; assistit per la Secretària delegada, Sra. Beatriz Espinàs Vijande, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8 de
setembre de 2011 (num. 7932/11), publicat al BOPB de data 23/09/2011.
CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA,
representada pel seu President, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.-

Que la Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, té com a objectiu
impulsar la implantació de sistemes de qualitat turística en les destinacions turístiques
de la província de Barcelona, en especial en aquelles que tenen definit un ens de
gestió participat tant pel sector públic com pel sector privat.

II.-

Que l’any 1999 es va aprovar el Pla del Turisme de qualitat del Turisme Espanyol
(2000-2006) i, posteriorment, al 2007 el Pla del Turisme Espanyol 2008-2012, prèvia
aprovació del mateix per part del Consell Espanyol del Turisme i la Conferència
Sectorial de Turisme, també l’any 2007. En virtut d’aquests Plans, la política de
qualitat turística s’ha convertit en un factor fonamental de diferenciació i de
competitivitat de les empreses i del conjunt del sector turístic.

III.-

Que l’any 2000 la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç va posar en marxa el projecte Sistema de Qualitat Turística Espanyol en
Destins (SCTE Destinos) que respon a la necessitat de dotar als destins turístics de
mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions de millora de la qualitat
turística realitzades sota un objectiu global comú.

IV.-

Que, des de l’any 2005, la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona ha
signat acords de col·laboració amb la Secretaria General de Turisme del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb
l’objecte de portar a terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destins (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. Així
es va signar conveni en data 21 de novembre de 2005, 14 de desembre de 2006 i 10
de juny de 2008. Aquest últim per un període de tres anys que va finalitzar la vigència
el 31 de desembre de 2010.

V.-

Que, en data 11 de febrer de 2011, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme
d’Espanya, que és l’organisme que actualment té la competència de desenvolupar els
plans i programes que promouen la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i la
competitivitat dels productes i destins turístics, en virtut del Reial Decret 561/2009,
compartint la necessitat de sumar esforços en el desenvolupament de les polítiques
de recolzament a la millora de la qualitat turística en destins, van establir un marc de
col·laboració que ha permès avançar cap a objectius comuns, tractant d’evitar
duplicitat d’actuacions i economitzant recursos per un període de 3 anys prorrogables
dos anys més per acord de les parts.

VI.-

Que el desenvolupament i implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en
Destins a l’àmbit territorial de la província de Barcelona, per part de Diputació de
Barcelona, s’ha fet a través de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona. Així, en data 14 de desembre de 2006 es va signar un conveni marc de
col·laboració per al desenvolupament d’accions de promoció i consolidació del sector
turístic, en particular en relació amb la millora de la qualitat. En base a aquesta
col·laboració, en data 10 de juny de 2008, es va signar un nou conveni que tenia per
objecte continuar col·laborant en la implantació del SICTED i consolidar el projecte a
la província de Barcelona. Aquest conveni condicionava la seva vigència a l’acord
signat per la Diputació de Barcelona, el FEMP i la Secretaria General de Turisme del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

VII.-

Atès que, finalitzada la vigència del conveni amb la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona i havent-se renovat el conveni amb l’Institut de
Turisme d’Espanya, es proposa formalitzar un nou acord amb la Cambra Oficial de
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Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per continuar desenvolupant polítiques
de suport a la millora turística en destinacions a través de la implantació de la
metodologia SICTED.
VIII.- Que la minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de data
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte.
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme, i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona formalitzen un conveni amb l’objecte de
col·laborar en la implantació del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED)
i consolidar el projecte a la província de Barcelona.
Segon.- Obligacions de les parts
Per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona:
- Dins del seu Pla d’Actuació de Turisme donarà suport a les empreses per tal de continuar
el procés d’implantació de sistemes de gestió de qualitat.
- Mitjançant el servei de Gabinet Tècnic de Turisme assessorarà a les empreses i serveis
turístics del seu àmbit d’actuació en els diferents sistemes de gestió de la qualitat turística i
potenciarà l’ús de les bones pràctiques de qualitat turística incloses en Sistema de Calidad
Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED), com a pas previ a la implantació de la
“Q” de Calidad Turística Espanyola per subsectors.
- La implantació i difusió del SICTED es concretarà en la realització dels següents treballs:
a) Assistència individualitzada: assistència individualitzada a cadascun dels
establiments adherits, amb l’objecte d’ajudar a la implantació dels Manuals de Bones
Pràctiques.
b) Grups sectorials de millora: S’organitzaran de forma sectorial grups de millora en els
quals participaran de cada sector les empreses adherides, on d’una banda es
desenvoluparan tallers de dubtes i solucions, i d’un altra una dinàmica per l’obtenció de
propostes de millora de la destinació i qualsevol altre tipus de formació necessària per
a la correcta aplicació del SICTED..
c) Avaluacions: Es faran avaluacions corresponents a cada una de les empreses amb la
finalitat de poder realitzar els informes d’avaluació perquè la destinació pugui lliurar els
distintius.
d) Accions de promoció del projecte SICTED a la província de Barcelona
e) Altres accions de millora.
Per la Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme:
- Com a signant de l’acord amb l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) impulsarà la
implantació del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED / SCTE
Destinos) a la província, sense perjudici de la implicació posterior d’altres institucions
públiques o privades.
- La Diputació de Barcelona es compromet a aportar la quantitat de cent cinquanta mil
(150.000) € per al any 2011.
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Tercer.- Obligacions d’ambdues institucions
- Aplicaran el SICTED a la província de Barcelona de forma conjunta com a mètode de
difusió de la qualitat turística en les destinacions de l’àmbit territorial de la província de
Barcelona.
- Decidiran de forma conjunta la proposta de noves destinacions per implantar la tecnologia
SICTED. Aquestes destinacions hauran de ser aprovades prèviament per la Comissió de
Seguiment i corroborades per l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA). La proposta
de destinacions figurarà en l’ANNEX I d’aquest conveni. Cada cop que s’introdueixin noves
propostes de destinacions s’afegiran a aquest annex sense que això impliqui una
modificació del conveni.
- Ambdues institucions mantindran una relació de fluïdesa en la informació i de cooperació
conjunta per al millor assoliment dels objectius previstos.
- El Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED / SCTE Destinos) es
desenvoluparà en diferents fases: sensibilització, formació, seguiment, auditories, obtenció
de dades estadístiques de les destinacions, etc. Les diferents fases del sistema podran ser
realitzades per tècnics de la Delegació de Turisme de la Diputació de Barcelona, de la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i de les destinacions
beneficiaries o bé contractades a empreses proveïdores convenientment autoritzades.
- Dins del procés de desplegament del SICTED en les diferents destinacions, ambdues
institucions tindran una representació tècnica a les taules de qualitat que s’organitzin.
- Es promocionarà i es donarà difusió de forma conjunta tant del SICTED com de la seva
marca de compromís per a la qualitat turística per tal de garantir el coneixement dels
establiments i de les destinacions implicades en el projecte.
Les parts signants decidiran en la reunió de la Comissió de Seguiment l’import que
destinaran anualment en el projecte i el consignaran en el seu pressupost. Així mateix,
concretaran els treballs a realitzar en cada una de les anualitats, mentre duri la vigència del
present conveni, a excepció de l’anualitat del 2011 que resta fixada en aquest conveni. Les
aportacions de la Diputació de Barcelona restaran condicionades a l’aprovació per part dels
seus òrgans de govern.
Quart.- Assignació de recursos.
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Turisme per a la primera anualitat,
contribuirà amb una aportació econòmica de cent cinquanta mil (150.000) € destinats a
finançar les despeses que es produeixin per la implantació i difusió del SICTED des de la
data de signatura del conveni fins al 31 d’octubre de 2012.
Durant la resta de la vigència del conveni, les parts decidiran en la reunió de la Comissió de
Seguiment l’import que destinarà la Diputació de Barcelona i es concretaran els treballs a
realitzar en cada una de les anualitats. No obstant, les aportacions de la Diputació de
Barcelona restaran condicionades a l’aprovació per part dels seus òrgans de govern.
Cinquè.- Termini i forma de justificació.
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació Oficial de Barcelona haurà de justificar la
realització de les activitats detallades en el present conveni per al primer any, com a màxim
el dia 30 de novembre de 2012 mitjançant la presentació del compte justificatiu amb
aportació de justificants de la despesa que contindrà la memòria de l’actuació justificativa
del compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors del present
conveni, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts i la memòria
justificativa del cost de l’activitat (factures datades als anys 2011 i 2012) utilitzant els
formularis que li proporcionarà la Diputació de Barcelona. Igualment, restarà fixada la data
màxima de justificació de les despeses de l’annualitat corresponent i per als anys
successius el 30 de novembre.
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Sisè.- Pagament.
El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis establerts de
la documentació justificativa esmentada al punt anterior, amb l’informe favorable de la
Delegació de Turisme.
Així mateix, abans del pagament la Cambra Oficial d’Indústria, Comerç i Navegació haurà
d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
S’obliga a executar les activitats detallades en el present conveni de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació.
Està obligada a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tot la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a l’import atorgat.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini
de presentació de les justificacions.
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
Setè.- Entrada en vigor, vigència i possibles pròrrogues del conveni.
El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i la seva vigència estarà condicionada
a la vigència de l’acord de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de
Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) per a continuar el projecte consistent en la difusió i la
implantació del Sistema Integral de la Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) en
l’àmbit territorial de la província de Barcelona signat en data 11 de febrer de 2011, que
s’adjunta com a Annex II.
Vuitè.- Seguiment del conveni.
Es constituirà una Comissió de Seguiment paritària entre la Delegació de Turisme de la
Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
que estarà formada per 2 membres de cada institució.
La Comissió de Seguiment fixarà les seves normes d’actuació i establirà un pla de treball
anual per determinar les característiques i l’abast de les actuacions que s’hagin de dur a
terme.
Les atribucions de la Comissió seran:
- Aprovar anualment la relació de destinacions on es durà la implantació del SICTED a la
província de Barcelona per tal que s’elevi la proposta a la Comissió de Seguiment de
l’acord entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA).
- Programar l’execució de les actuacions de forma coordinada, determinant els criteris per a
la seva realització i verificant el seu seguiment i execució.
- Decidir les aportacions econòmiques al projecte i el procés de gestió de les actuacions
programades, excepte les relatives a la primera anualitat que resten fixades en el present
conveni.
- Resoldre els problemes d’interpretació i compliment del conveni.
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Novè.- Modificació del conveni.
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació
amb la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signat per
ambdues parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Desè. Causes de resolució del conveni.
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:
o Per mutu acord de les parts.
o Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts.
o Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en el conveni.
o Per qualsevol de les causes previstes en el març normatiu vigent.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a l’altra part amb un
mínim de trenta dies d’antelació.
Onzè.- Règim Jurídic.
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la llei
26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del
conveni.
D’acord amb el previst a l’article 4.1.1c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes
del Sector Públic, el present conveni queda exclòs del seu àmbit d’aplicació.
Dotzè.- Jurisdicció competent.
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant l’altra
part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de recurs
contenciós administratiu.”

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta mil (150.000) € amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/C1A01/432A1/48901, del vigent pressupost de la
Diputació de Barcelona, per fer front a les despeses derivades de l’esmentat conveni,
tal com s’estableix al pacte cinquè.
Tercer.- Establir, d’acord amb el pacte segon del conveni, que als efectes de justificar
l’aportació econòmica, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
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Barcelona, haurà de remetre a la Diputació de Barcelona la documentació que consta
al punt sisè del conveni referida a l’any en què s’hagi aplicat l’aportació.
Quart.- Declarar que per atendre les obligacions econòmiques que es puguin derivar
de l’esmentat conveni, per a la següent anualitat, és a dir l’any 2012, i fins a la vigència
del conveni, s’estarà al que estableixi el pla de treball corresponent que fixi la Comissió
de Seguiment del conveni que s’ha de constituir.
Cinquè.- Notificar la present resolució a les parts interessades per al seu coneixement.
Gerència de Serveis d’Esports
65.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació de la convocatòria
de l’any 2010 per a l’atorgament d’ajuts econòmics derivats del Programa
complementari “Assistència per a la millora de material esportiu inventariable”
en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 30 de setembre de
2010, va aprovar la concessió d’ajuts econòmics derivats de la convocatòria del
Programa complementari “Assistència per a la millora de material esportiu
inventariable”, en el marc de l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures del
Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
D’acord amb l’apartat 1 de l’Article 10 del Règim de concertació del Programa
complementari “Assistència per a la millora de material esportiu inventariable”, els
terminis màxims d’execució de la despesa i de justificació eren el 10 de març de 2011 i
el 10 de maig de 2011, respectivament.
Per Decret de la Presidència de data 25 de març de 2011, es van prorrogar els
terminis d’execució i de justificació a què fa referència el paràgraf precedent fins el 32
de juliol de 2011 i el 30 de setembre de 2011, respectivament.
Atès que l’article 15 de l’esmentat Règim de concertació estableix que un cop
finalitzats els terminis màxims d’execució i de justificació s’habilitarà un termini
improrrogable de 15 dies hàbils per presentar la documentació de justificació pendent
i/o esmenar els defectes existents.
Un cop exhaurit l’esmentat termini, i als efectes del tancament i liquidació de la
convocatòria concorren els supòsits següents:
- Un dels beneficiaris, dins del termini establert per justificar, ha comunicat a
l’Oficina d’Equipaments Esportius la seva renúncia a l’ajut atorgat.
- En alguns ajuts existeix saldo per la diferència entre l’import concedit i l’import
efectivament justificat, per la qual cosa cal procedir a la reducció del seu import.
Vist el que disposa l’apartat 10.2.b) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
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aprovada per Decret de la Presidència núm. 7931/11, de data 8 de setembre de 2011,
i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR el tancament i liquidació de la convocatòria de l’any 2010 per a
l’atorgament d’ajuts econòmics derivats del Programa complementari “Assistència
per a la millora de material esportiu inventariable” en el marc de l’àmbit de suport
als equipaments i les infraestructures del Pla de Concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- DONAR DE BAIXA PER RENÚNCIA el següent ajut, atorgat a l’Ajuntament de
Sant Just Desvern:
CODI
XBMQ

NIF

NOM DE L'ENS
LOCAL

Ajuntament de
10/X/68822 XXXXXXXX Sant Just
Desvern

NOM DE L'ACTUACIÓ
Porteries futbol sala Complex
Esportiu mpal. La Bonaigua
Porteries futbol sala CEIP E.
Montseny

IMPORT TOTAL
A CONCEDIR
PER MUNICIPI
2.600,00 €

Núm. operació comptable:1103901633
Aplicació pressupostària: G/41100 - 342A0 – 76261
Tercer.- REDUIR l’import dels ajuts que s’indiquen a continuació, concedits per la Junta
de Govern el 30 de setembre de 2010, en el marc de la convocatòria a què fa
referència l’acord primer, per menor import justificat:
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Centre
Gestor

Ens local
beneficiari

Oficina
Patronat Mpal
d’Equipaments
d’Esports de Gelida
Esportius
Institut Municipal
Oficina
d’Esports de Santa
d’Equipaments
Coloma de
Esportius
Gramenet
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments
Cabrils
Esportius
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments Palau Solità i
Esportius
Plegamans
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments
Vallbona d’Anoia
Esportius
Oficina
Ajuntament de La
d’Equipaments
Llagosta
Esportius
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments
Vallirana
Esportius
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments
Matadepera
Esportius
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments Santa Perpètua de
Esportius
Mogoda
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments Sant Joan de
Esportius
Vilatorrada
Oficina
Ajuntament de
d’Equipaments
Navàs
Esportius

NIF

Codi XBMQ

Actuació

Aportació de
la Diputació

Import de la
reducció

Núm.
Expedient

Document
ajust de valor
agrupat

Aplicació
pressupostària

XXXXXXXXX

10/X/68756

Material Esportiu
Inventariable

4.700,00€

390,51€

2010/0002206

1103901620

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10X68834

Material Esportiu
Inventariable

6.300,00

34,79

2010/0002206

1103901621

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10/X/68725

Material Esportiu
Inventariable

5.836,05

906,01

2010/0002206

1103901622

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10/X/68793

Material Esportiu
Inventariable

5.537,48

1.718,76

2010/0002206

1103901624

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10/X/68859

Material Esportiu
Inventariable

3.400,00

0,20

2010/0002206

1103901625

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10/X/68760

Material Esportiu
Inventariable

4.200,00

5,10

2010/0002206

1103901626

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10/X/68862

Material Esportiu
Inventariable

2.400,00

366,11

2010/0002206

1103901627

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10X68774

Material Esportiu
Inventariable

1.500,00

4,99

2010/0002206

1103901628

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10X68845

Material Esportiu
Inventariable

5.500,00

1.690,96

2010/0002206

1103901629

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10X68819

Material Esportiu
Inventariable

5.361,00

38,09

2010/0002206

1103901630

G/41100/342A0/76261

XXXXXXXXX

10X68785

Material Esportiu
Inventariable

4.290,34

16,26

2010/0002206

1103901632

G/41100/342A0/76261
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Quart.- NOTIFICAR els presents acords als ens locals afectats.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
66.- Dictamen que proposa revocar parcialment l’acord de la Junta de Govern de
28 d’abril de 2011, i aprovar l’atorgament d’una subvenció a la entitat Colla Jove
de l’Hospitalet, 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 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:
En data 23 de desembre de 2010 la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar
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, i que
van ésser publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) 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 en el BOP número 13 del dia 15 de gener de 2009.
Per Acord de data 28 d’abril de 2011 la Junta de Govern 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 la
entitat Colla Jove de l’Hospitalet, per haver estat presentada, en principi, fora del
termini previst en les Bases, ja que en el segell del Registre general d’entrada de la
Corporació consta com a data de presentació el dia 3 de març de 2011, i el termini
finalitzava el 28 de febrer de 2011, d’acord amb l’apartat 6 de les Bases reguladores i
la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional per a
l’any 2011.
L’esmentat Acord de la Junta de Govern li va ésser notificat a l’entitat Colla Jove de
l’Hospitalet el dia 25 d’agost de 2011.
En data 11 d’octubre de 2011 ha tingut entrada en el Registre general de la Corporació
un escrit de l’entitat Colla Jove de l’Hospitalet pel qual formula recurs de reposició
contra l’esmentat Acord de la Junta de Govern - de forma extemporània, com es
comentarà més endavant -, al·legant que la sol·licitud va ser formulada dins del termini
establert, cosa que demostra amb l’aportació d’un certificat de Correus en el que es
pot comprovar que la petició va ser presentada en una oficina de Correus en data 28
de febrer de 2011, per tant dins del termini.
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Doncs bé, no es pot obviar que la presentació de la sol·licitud en una oficina de
Correus n’és una forma vàlida i admesa en Dret, tal i com assenyala l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú (en endavant LRJAP), segons el qual “las
solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones públicas podrán presentarse: (...) C. En las oficinas de Correos, en la
forma que reglamentariamente se establezca”; precepte que s’ha de posar en relació
amb l’article 31 del RD 1829/1999 pel qual es regula la presentació dels serveis
postals, a tenor del que “los envíos aceptados por el operador al que se encomienda la
presentación del servicio postal universal, requiriendo las formalidades previstas en
este artículo, se considerarán debidamente presentados, a los efectos previstos en el
artículo 38 de la Ley 30/1992”.
Per tant, l’entitat recurrent acredita haver presentat la seva sol·licitud dins del termini,
encara que en el segell del Registre general d’entrada de la Diputació s’anotés
erròniament com a data de presentació el dia 3 de març de 2011. Ara bé, les
pretensions del recurrent no poden ésser satisfetes per la via de l’estimació del recurs
de reposició que ara interposa, atès que s’ha presentat fora del termini d’un mes que
estableix l’article 117.1 LRJAP.
No obstant això, davant la constatació de què materialment li assisteix la raó, la
Diputació ha d’activar el sistema de revisió dels actes administratius de manera que,
tractant-se d’un acte desfavorable com és la denegació d’una subvenció, procedeix
revocar-lo parcialment (en la part que afecta a l’entitat interessada) a l’empara de
l’article 105.1 LRJAP en relació amb l’article 74.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (en
endavant LPACat) i emetre un nou dictamen valorant la sol·licitud presentada per la
Colla Jove de l’Hospitalet, en base als procediments i criteris establerts a les Bases
reguladores de la convocatòria.
Així, 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, s’ha constituït la comissió
instructora, formulant la següent proposta de resolució:
Núm.

NIF

Entitat

Projecte

Concedit
2011

Total
punts

1

XXXXXXXX

Colla Jove de
l’Hospitalet

Actuacions
Castelleres 2011

600

7,5

Es constata a més 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.
Quant a la competència per a adoptar l’Acord que es proposa, resulten d’aplicació
l’article 74.1 LPACat [“La competència per a revocar un acte de gravamen o
desfavorable correspon a l’òrgan que l’ha dictat”], i el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2011,
sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
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diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de
setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Revocar parcialment l’Acord de la Junta de Govern de 28 d’abril de 2011 en
la part que afecta a l’entitat Colla Jove de l’Hospitalet, deixant-la sense efectes.
Segon.- Aprovar l’atorgament d’una subvenció a la entitat Colla Jove de l’Hospitalet,
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 la cultura popular i tradicional, per a l’any 2011,
concretada en els següents termes:
Núm.

NIF

Entitat

Projecte

Concedit
2011

Total
punts

1

XXXXXXXX

Colla Jove de
l’Hospitalet

Actuacions
Castelleres 2011

600

7,5

Tercer.- Autoritzar i disposar la despresa 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.
Quart.- 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 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).
Cinquè.- Advertir a la Colla Jove de l’Hospitalet, 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.
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Sisè.- Notificar l’acord a la Colla Jove de l’Hospitalet.
67.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni marc signat amb la
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona el passat 20 de novembre de
2002.- 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:
L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, a través de
l’Oficina de Patrimoni Cultural, dins el seu programa de suport al patrimoni cultural i
natural dels municipis de la província, manté una política d’assessorament i cooperació
en matèria de patrimoni documental i arxius municipals.
La Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB) gestiona l’Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents amb l’objectiu de desenvolupar una formació
especialitzada en arxivística de rang universitari.
En aquest context, en data 14 de novembre de 2002, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona aprova un conveni amb la Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona per tal de col·laborar en la implantació i el desenvolupament d’estudis
específics d’arxivística de segon i tercer cicle a la Universitat Autònoma de Barcelona
amb la finalitat de formar experts en arxivística i gestió documental en l’àmbit de
l’Administració Pública, i en concret de l’Administració municipal de la província.
Aquest conveni es signa per part d’ambdues institucions en data 20 de novembre de
2002.
A l’empara d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona ha vingut donant suport a la
convocatòria anual de beques d’ajut per a estudiants del Graduat Superior en
Arxivística i Gestió Documental que exerceixin les seves funcions en arxius municipals
de la província.
La conjuntura econòmica actual ha provocat una reducció important dels recursos
pressupostaris de la Diputació de Barcelona, la qual cosa ha suposat haver de reduir
l’aportació prevista per a la convocatòria de beques de l’Escola Superior d’Arxivística i
Gestió de Documents per al curs acadèmic 2011-2012.
La persistència de la crisi econòmico-financera exigeix de forma directa en les
polítiques públiques i obliga a redefinir els criteris de la Corporació per determinar les
seves col·laboracions amb altres institucions públiques i privades. Tot això fa molt
difícil poder mantenir l’actual marc de col·laboració amb la Fundació Universitat
Autònoma de Barcelona.
Atès que d’acord amb la normativa vigent, els convenis es podran extingir per les
següents objectives: per la realització del seu objecte o expiració del seu termini ; per
resolució; per mutu acord i per qualsevol altra causa admissible en Dret (denúncia
unilateral, incompliment de les obligacions per una de les parts signants ...).
Atès que la clàusula setena d’aquest conveni establia una vigència inicial fins a 30 de
juny de 2004, amb pròrrogues automàtiques per períodes successius de dos anys si
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cap de les dues parts el denunciava amb una anticipació mínima de sis mesos
respecte la data de finalització del període inicial o de qualsevol de les seves
pròrrogues. Per tant, des de la darrera pròrroga el conveni hauria d’extendre la seva
vigència fins al proper 30 de juny de 2012 i cas de denunciar-se, aquesta hauria de
tenir lloc abans de l’1 de gener de 2012.
Atès que la competència per a la modificació, pròrroga i resolució d’un conveni
correspon al mateix òrgan que va aprovar-ho.
Vist l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos el motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el conveni marc signat entre la Diputació de Barcelona i
la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona el 20 de novembre de 2002 per
col·laborar en la implantació i desenvolupament d’estudis específics d’arxivística de
segon i tercer cicle a la Universitat Autònoma de Barcelona amb la finalitat de formar
experts en arxivística i gestió de documents en l’àmbit de l’Administració Pública Local.
Segon.- Notificar aquest acord a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona per
al seu coneixement i efectes.
68.- Dictamen que proposa prorrogar la vigència fins el 30 de juny de 2012, del
Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, que va
ser aprovat en Junta de Govern de data 18 de desembre de 2008 i que té vigència
fins el 31 de desembre de 2011, amb l’objecte de donar resposta a les demandes
dels municipis per a aquest període.- 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:
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions
artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la
promoció del teatre, la música, la dansa i les arts visuals.
Entre els seus diferents serveis està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipal, que dóna suport a la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a
l’àmbit local. Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les
estratègies de programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot
fomentant el treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un.
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’ODA
són: promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i
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de qualitat; millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i
musical: els equipaments, les organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i
recursos per estructurar una oferta estable de difusió de les arts escèniques i musicals
als municipis, amb respecte per l’autonomia d’aquest; vertebrar i difondre una xarxa
d’equipaments per tal que puguin circular espectacles i concerts en les millors
condicions per als municipis; promoure la diversitat de la creació artística en els seus
diferents formats, llenguatges i l’esperit crític; i impulsar estratègies de foment de nous
públics.
Els principals serveis del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals són: el
sistema integral d’informació i assessorament sobre l’oferta escènica i musical a
Catalunya; el suport a les programacions estables de difusió artística dels ajuntaments;
la Comissió Escena; les gires de promoció; un suport econòmic especial a les segones
i posteriors funcions; estratègies per promoure línies de programació que suposen un
repte en la captació de públics; i el desenvolupament anual d’accions de formació.
Per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2008 (registre d’acords
954/08) es va aprovar el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals, la vigència del qual s’estén des de la seva aprovació fins el 31 de
desembre de 2011.
Fins a l’actualitat cent onze municipis han participat al Circuit de la Xarxa d'Espais
Escènics Municipals beneficiant-se del suport de l'Oficina de Difusió Artística a la
contractació professional, amb una mitjana de 1.600 actuacions per any i 330.000
assistents als espais escènics municipals. Així mateix, s'han organitzat i gestionat una
mitjana anual de 70 gires i actuacions concertades que han ajudat a impulsar el treball
en xarxa amb els teatres i auditoris de la província de Barcelona i a vertebrar polítiques
públiques de qualitat en l'àmbit de la difusió artística.
Atès que per circumstàncies sobrevingudes no s’està a temps d’aprovar un nou
protocol durant el present exercici es fa necessari prorrogar el Protocol aprovat per
Junta de Govern de data 18 de desembre de 2008 (registre d’acords 954/08) per un
període de sis mesos, des de l’1 de gener de 2012 fins el 30 de juny de 2012. Aquesta
prorroga té caràcter d’excepcionalitat i no podrà ser objecte d’una ulterior prorroga.
Vist l'apartat 3.4 i.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, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Prorrogar la vigència fins el dia 30 de juny de 2012 del Protocol d’adhesió al
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, que va ser aprovat en Junta de
Govern de data 18 de desembre de 2008 (registre d’acords 954/08) i que té vigència
fins el dia 31 de desembre de 2011, amb l’objecte de donar resposta a les demandes
dels municipis per a aquest període.
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Segon.- Notificar aquest acords als ajuntaments adherits al Protocol d’adhesió al
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals per al seu coneixement i efectes.
69.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78509 de
col·laboració amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’acord amb el text que es
transcriu, referit a l’actuació “Construcció Teatre-Auditori”, amb un suport
econòmic de quatre-cents cinc mil (405.000) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona, celebrat el 20/12/2007, va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Llinars del Vallès s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat de “Construcció del Teatre-Auditori”.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist el 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 que atribueix a la Junta de Govern la competència
per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78509, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
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“

Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals
CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Llinars del Vallès
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Construcció Teatre-Auditori
2008
€
<import>
2009
€
<import>
Periodificació de
2010
€
<import>
l’aportació de la
2011
€
405.000
€
Diputació
2012
€
<import>
Total
€
405.000 €
Codi XBMQ:
11/X/78509
Tipus de suport:
Econòmic
Centre Gestor
Oficina de Difusió Artística
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras,
president de la corporació, facultat d’acord amb 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 d’aquesta corporació de 8/9/2011 (núm. 7931/11)
publicat al BOPB de 23/9/2011; 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
8/9/2011 (núm. 7932/11) publicat al BOPB de data 23/9/2011.
AJUNTAMENT DE LLINARS DEL VALLÈS, representat per l’Il·lm. Sr...............................,
alcalde de l’Ajuntament, facultat per ................assistit pel secretari, Sr. .................................
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Llinars del Vallès i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Construcció del Teatre Auditori”.

III.

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

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

1.
1.1.

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

1.2.

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

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

Construcció del Teatre Auditori
Infraestructures i equipaments
Foment de la ciutadania i garantia de la qualitat de vida.

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

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


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



Econòmic
2011

405.000 €

405.000 €
G/71103/335A0/76260

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

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

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

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

6.
6.1.

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

6.2.

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

7.
7.1.

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

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

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

Segon.- Aprovar una despesa d’un import total de quatre-cents cinc mil (405.000) €
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/71103/335A0/76260, en concepte de
suport al desenvolupament a l’actuació “Construcció del Teatre Auditori”, que durà
a terme l’Ajuntament de Llinars del Vallès.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
Gerència de Serveis de Biblioteques
70.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Protocol del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització
del conveni específic de col·laboració en relació a l’actuació “Construcció d’una
nova biblioteca en l’indret anomenat Ateneu”, a signar amb l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet, per import de sis-cents mil (600.000) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Vicenç de Castellet s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament l’actuació “Construcció d’una nova biblioteca en l’indret anomenat
Ateneu”, per import total de 600.000 € .
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De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures del Pla de concertació, aprovades per decret de la presidència de data
21/04/2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar administrativament el
preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78524, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Construcció d’una nova biblioteca en l’indret anomenat Ateneu
2008
€
2009
€
€
Periodificació de 2010
l’aportació de la
2011
600.000
€
Diputació
2012
€
2013
€
Total
600.000
€
Codi XBMQ:
11/X/78524
Tipus de suport:
Suport econòmic
Centre Gestor
Gerència de Serveis de Biblioteques
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona,
Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb el Decret número 7392/11, de
26/7/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de Comissions
Informatives i de Seguiment i delegació de competències en favor de Diputats/des delegats
per matèries i Diputats/des adjunts/es; assistit per la secretària delegada, Sra. Dènia Lázaro
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Ardila, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de
data 22/3/2010, publicat al BOPB núm. 77 (31/3/2010).
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET representat per L’Alcalde President,
Il·lm. Sr. Joan Torres i Pérez, assistit pel secretari de l’ens, Roger Cots i Valverde.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol general del
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (BOPB núm. 305, de
21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i
altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Construcció d’una nova biblioteca en l’indret anomenat Ateneu”.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a través de
conveni específic el text del qual va ser aprovat per decret/dictamen de <òrgan competent>
de data <data>.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents
PACTES
1.
1.1.

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

1.2.

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

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

Construcció d’una nova biblioteca en l’indret anomenat
Ateneu
Infraestructures i equipaments
Lectura pública i accés al coneixement

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

2.
Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:
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Per part de la Diputació:
Tipus de suport
Periodificació
Aportació de la
Diputació (total):

Suport econòmic
2011

600.000 €

600.000 €

Les despeses derivades d’aquest conveni s’imputaran a l’aplicació pressupostària
G/71200/332A0/76260 del vigent pressupost de la Corporació.


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

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

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

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de
justificacions per part de l’ens beneficiari.
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6.
6.1

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

6.2

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

7.
7.1

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a
www.diba.cat/concerta.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del
present conveni.
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.”

Segon.- Aprovar una despesa de sis-cents mil (600.000) €, amb càrrec a l’aplicació
G/71200/332A0/76260 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
71.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni específic 10/X/66607
de col·laboració “Construcció d’una biblioteca municipal” a Manlleu, en el marc
del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President
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Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Per la Junta de Govern de 22/07/2010 es va acordar aprovar, en el marc del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic
10/X/66607, en relació a “Construcció d’una biblioteca municipal” a Manlleu, amb una
aportació de 760.00 € (anualitat 2010). Havent-se formalitzat el corresponent conveni
entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona el 23/12/2010.
L’Ajuntament de Manlleu, per escrit de dat 23/11/2011, R. d’Entrada de la Diputació
núm. 1100070182 de 24/11/2011, posa de manifest que renuncia a la construcció de la
nova Biblioteca en aquest municipi, alhora que sol·licita el canvi de destí d’aquesta
aportació, per tal de destinar-lo a l’adquisició d’un immoble per a serveis municipals del
propi municipi.
Vista la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de setembre de
2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte el conveni específic 10/X/66607 de col·laboració
“Construcció d’una biblioteca municipal” a Manlleu, en el marc del Pla de concertació
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, d’acord amb la sol·licitud formulada
per l’Ajuntament de Manlleu que a la part expositiva es descriu.
Segon.- Donar de baixa l’operació comptable núm. 1003004398, aplicació
pressupostària G/71200/332A0/76260 d’import set-cents seixanta mil (760.000) €, per
canvi de destí de l’actuació.
Gerència de Serveis d’Educació
72.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni específic de col·laboració
dins el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20082011 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Berga, pel qual es
comprometen a preacordar i desenvolupar conjuntament el condicionament de
l’escola de música de Berga amb una aportació econòmica de la Diputació per a
l’any 2011 de cinc-cents vint-i-cinc mil (525.000) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
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(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Berga s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
Condicionament escola de música de Berga.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vista la Refosa 1/2011, epígraf 3.4.i.3), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11X78737, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Berga
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Condicionament escola de música de Berga
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
€
525.000
Diputació
2012
€
Total
€
Codi XBMQ:
11/X/78737
Tipus de suport:
Econòmic
Centre Gestor
81100 Gerència de Serveis d’Educació
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de
Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011,
sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011
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(núm. 7931/11), publicat al BOPB de 23/09/2011; assistit pel secretari delegat, Sr. Joan
Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 8/9/2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB de data 23/09/2011
AJUNTAMENT DE BERGA, representat per l’alcalde, Il·lm. Sr. Juli Gendrau Farguell,
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Antoni Pérez Zúñiga.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona
s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Condicionament escola de música de Berga”.

III.

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

IV.

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

1.
1.1.

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

1.2.

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

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

Condicionament escola de música de Berga
Infraestructures i equipaments
Polítiques locals d’educació

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

2.
Obligacions de les parts
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos
següents:
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Per part de la Diputació:
Tipus de suport
Periodificació
Aportació de la Diputació (total):
Aplicació pressupostària



Econòmic
2011
525.000 €
525.000 €
G/81100.323A0.76260

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

3.

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

4.
4.1.

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

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

L’ens beneficiari adjuntarà documentació acreditativa de l’acompliment de l’obligació
establerta a l’apartat 7.

4.6.

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

5.
5.1.

Pagament
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de
justificacions per part de l’ens beneficiari.
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6.
6.1

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

6.2

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

7.
7.1

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

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

Segon.- Aprovar una despesa de cinc-cents vint-i-cinc mil (525.000) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/81100.323A0.76260 del pressupost ordinari vigent de
despeses de la Diputació de Barcelona
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
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73.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destinació d’una part de l’ajut
econòmic de l’actuació Escola bressol Bufalà, que es destinarà a l’Escola
bressol Nero Nas, del municipi de Badalona, en el marc de l’àmbit de suport a les
infrastructures i equipaments del Pla de concertació Xarxa de Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011, per un import de nou-cents trenta-quatre mil
vuit-cents quinze euros amb quaranta-sis cèntims (934.815,46) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Junta de Govern en reunió ordinària de
data 20 d’octubre de 2009 va aprovar la signatura d’un conveni específic de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i Ens de Gestió Urbanística ENGESTUR
S.A. en relació a l’actuació Escola Bressol Bufalà, codi XBMQ 09/X/58325. La
formalització d’aquest conveni no es va dur a terme, ja que el 27-02-2010 es va
acceptar el canvi d’ens beneficiari, a favor de l’ajuntament de Badalona. Finalment, en
data 15-04-2010 la Junta de Govern va aprovar la signatura del conveni específic de
col·laboració amb l'ajuntament de Badalona, que es va formalitzar en data 6 de
setembre de 2010, amb un suport econòmic de 2.415.436,96 €.
L’Ajuntament de Badalona ha sol·licitat canviar la destinació d’una part de l’ajut
esmentat a una nova actuació.
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 inicial.
Respecte a la petició de col·laboració en relació a la nova actuació Escola Bressol
Nero Nas , la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona s’han compromès a
preacordar i desenvolupar conjuntament aquesta necessitat.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vista la Refosa 1/2011, epígraf 3.4.i.3), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’annex al conveni específic 10X66082 Escola Bressol Bufalà,
subscrit amb l’Ajuntament de Badalona 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, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011,
sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011
(núm. 7931/11), publicat al BOPB de 23/09/2011; assistit pel secretari delegat, Sr. Joan
Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 8/9/2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB de data 23/09/2011
AJUNTAMENT DE BADALONA, representat per l’alcalde, Il·lm. Sr. Xavier García Albiol,
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Juan Ignacio Soto Valle.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que amb dates de 6 de setembre de 2010, l’Ajuntament de Badalona i la Diputació
de Barcelona, respectivament, van signar el conveni específic 10X66082, en el marc
del Pla de concertació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per
desenvolupar conjuntament la necessitat Escola Bressol Bufalà.

II.

Que al mes de setembre de 2011 l’Ajuntament de Badalona va presentar una
sol·licitud de canvi de destinació d'una part d’aquesta subvenció, que ha estat
acceptada pel Servei de Govern Local .

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 10X66082 “Escola Bressol
Bufalà”, subscrit amb l’Ajuntament de Badalona 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
Suport econòmic
Aportació de la
Diputació (total):

Aportació de la Diputació
1.480.621,50 €

Periodificació
2010

1.480.621,50 €

(...)
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Segon.- Declarar que la resta de pactes del present conveni es mantenen sense cap
alteració.
Tercer.- Reduir la despesa en un import de nou-cents trenta-quatre mil vuit-cents
quinze euros amb quaranta-sis cèntims (934.815,46) € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/81100.323A0.76261 de l’exercici 2011 de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78918, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Badalona
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Escola bressol Nero Nas
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
€
934.815,46
Diputació
2012
€
Total
€
Codi XBMQ:
11/X/78918
Tipus de suport:
Econòmic
Centre Gestor
81100 Gerència de Serveis d’Educació
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel president de la Diputació de
Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011,
sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011
(núm. 7931/11), publicat al BOPB de 23/09/2011; assistit pel secretari delegat, Sr. Joan
Guasch i Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació de data 8/9/2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB de data 23/09/2011.
AJUNTAMENT DE BADALONA, representat per l’alcalde, Il·lm. Sr. Xavier García Albiol,
assistit pel secretari de l’ens, Sr. Juan Ignacio Soto Valle.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Badalona i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
“Escola Bressol Nero Nas”.

III.

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

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

1.
1.1.

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

1.2.

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

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

Escola bressol Nero Nas
Infraestructures i equipaments
Polítiques locals d’educació

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

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


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



Econòmic
2011

934.815,46 €

934.815,46 €
G/81100.323A0.76260

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

3.

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

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

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

L’ens beneficiari adjuntarà documentació acreditativa de l’acompliment de l’obligació
establerta a l’apartat 7.

4.6.

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

5.
5.1.

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

6.
6.1

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

6.2

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

7.
7.1

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

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

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

Cinquè.- Aprovar una despesa de nou-cents trenta-quatre mil vuit-cents quinze euros
amb quaranta-sis cèntims (934.815,46) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/81100.323A0.76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de
Barcelona.
Sisè.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
74.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni específic núm.
936/10 “Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge protegit” subscrit amb
l’Ajuntament de Calders, en el marc del Pla de concertació de Xarxa Municipis de
Qualitat 2008-2011, per un import de cent deu mil (110.000) €.- 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:
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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.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Calders es van comprometre a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Adquisició d’edifici antic per destinar-lo a habitatge protegit.
Aquest preacord es va formalitzar mitjançant conveni específic, aprovat per la Junta de
Govern de Diputació de Barcelona en la reunió ordinària de data 10 de juny de 2010,
amb registre núm. 488/10 i signat per la Diputació en data 17 de setembre de 2010.
L’Ajuntament de Calders, amb data 22 de setembre de 2011, va sol·licitar al Servei de
Govern Local de Diputació de Barcelona un canvi en la denominació de l’actuació
aprovada per tal que, en comptes d’Adquisició d’edifici antic per destinar-lo a habitatge
protegit, l’actuació passés a denominar-se Adquisició de terreny per destinar-lo a
habitatge protegit.
Com a conseqüència d’això, també es considera adient afegir al conveni les clàusules
corresponents a l’adquisició de béns immobles.
Una vegada acceptats els canvis esmentats, i de conformitat amb el pacte desè del
conveni aprovat, que preveu que les modificacions requeriran la seva aprovació pels
òrgans competents de les parts i s’adjuntaran com a annex del conveni, cal procedir a
la modificació dels pactes 1 (apartat 1.2) i 4 del conveni amb l’Ajuntament de Calders.
Vista la Refosa 1/2011, epígraf 3.4.i.3), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, la modificació del conveni específic 10/X/66527 (Registre núm.
936/10) en els pactes 1 (apartat 1.2) i 4, d’acord amb el text de l’addenda que es
transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC (Núm. 936/10)
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Calders
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge protegit
Periodificació de
2008
€
-----l’aportació de la
2009
€
-----Diputació
2010
€
------
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Codi XBMQ:
Tipus de suport:
Centre Gestor

2011
€
110.000
2012
€
-----2013
€
-----Total
€
110.000
10/X/66527
Econòmic
Gerència de Serveis d’Habitatge, urbanisme i Activitats /
Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de
la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011 (núm. 7931/11), publicat al BOPB de
23/9/2011; assistit/da, pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 08/09/2011 (núm.
7932/11), publicat al BOPB de data 23/9/2011.
AJUNTAMENT DE CALDERS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>,
<nom i cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
Que, amb data 17 de setembre de 2010, l’Ajuntament de Calders i la Diputació de Barcelona
van signar un conveni específic relatiu a l’adquisició d’edifici antic per destinar-lo a habitatge
protegit, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de qualitat 2008-2011.
Que l’Ajuntament de Calders, amb data 22 de setembre de 2011, va sol·licitar al Servei de
Govern Local de Diputació de Barcelona un canvi en la denominació de l’actuació aprovada
per tal que, en comptes d’Adquisició d’edifici antic per destinar-lo a habitatge protegit,
l’actuació passés a denominar-se Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge protegit.
És per això que cal modificar l’apartat 1.2 del pacte 1 del conveni aprovat amb l’Ajuntament
de Calders, així com afegir en el pacte 4 les clàusules corresponents a l’adquisició de béns
immobles.
Que, una vegada acceptats els referits canvis, es formalitzen administrativament a través
d’una addenda al conveni específic, el text de la qual va ser aprovat per dictamen de
<òrgan competent> de data <data>, de conformitat amb les Instruccions de gestió
d’actuacions de l’àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, subscriuen aquesta addenda al conveni específic,
PACTES
Primer.- Modificar l’apartat 1.2 del pacte 1 del conveni específic subscrit, en data 17 de
setembre de 2010, entre l’Ajuntament de Calders i la Diputació de Barcelona, en el marc del
Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de qualitat 2008-2011, pel que fa a l’objecte
del conveni i segons el següent tenor literal:
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“
(...)
1.2

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

Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge
protegit
Infraestructures i equipaments
Equilibri territorial sostenible en clau de proximitat
Política local urbanística i d’habitatge amb objectius
integradors i socials

(...)“
Segon.- Afegir al pacte 4. Justificació de les despeses, les clàusules que tot seguit
s’indiquen, al tractar-se d’una actuació per l’adquisició de béns immobles:
(...)“
4.6 Quan l’actuació objecte del conveni consisteix en l’adquisició de béns immobles, la
Diputació de Barcelona, excepcionalment, podrà instrumentar els mecanismes oportuns
per fer efectiva la seva aportació de forma simultània a l’acte d’atorgament de l’escrit de
compravenda o bé, en el cas d’expropiació, a la signatura de l’acta d’ocupació. Aquest
lliurament es farà “a justificar”.
4.7 Per a la justificació posterior de les despeses d’aquest tipus d’actuació caldrà que l’ens
local beneficiari aporti:
a. un ofici de/la alcalde/essa – president/a de l’ens dirigit al Registre General de la
Diputació acompanyat de,
b. Una còpia de l’escriptura pública i, en el cas d’expropiació, una còpia de l’acta de
pagament i presa de possessió. “
Tercer.- La modificació parcial dels pactes del conveni específic no altera la resta de
clàusules previstes en el mateix.”

Segon.- Mantenir la resta de pactes previstos en l’esmentat conveni.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
75.- Dictamen que proposa aprovar la Suspensió parcial i temporal de les obres i
suspensió del termini d’execució del contracte que se’n deriva, relatiu al contracte
de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau
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Ferrat de Sitges”.- 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 el Dictamen 199/09 aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre
de 2009, pel qual s’acceptava a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per
la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a
les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges adoptat en sessió celebrada el
5 d’octubre de 2009.
Atès que es va procedir a la contractació d’aquestes obres, mitjançant acord del Ple de
la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2009, posteriorment adjudicades
definitivament a l’empresa UTE Cau Ferrat pel dictamen número 115/10, aprovat pel
Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió de data 18 de desembre de 2009,
amb un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-vuit
euros amb seixanta-tres cèntims, (6.352.558,63) € i el corresponent contracte
administratiu signat en data 20 de maig de 2010.
Atès que en data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es
va signar l’acta d’inici d’obra.
Vist el dictamen 90/11, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en
sessió de data 29 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de preus
contradictoris de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació
del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat
de Sitges” i la corresponent addenda al contracte signada en data 10 de maig de 2011.
Vist que en data 26 de juliol de 2011 s’ha procedit a la suspensió parcial i temporal de
les obres, en els àmbits de l’escala interior de comunicació entre les plantes baixa i 1ª
del Cau Ferrat.
Vista l’acta signada en data 26 de juliol de 2011, per la Sra. Silvia Martínez Palau,
arquitecte assessora de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, que actua com a representant de la Diputació de
Barcelona, i pels Srs. J. Emili Hernàndez Cros, direcció facultativa i Daniel Gracia
Clua, com a representant de la UTE CAU FERRAT, on es posa de manifest els motius
que justificant la suspensió parcial de les obres el text del qual és el següent:
“REUNITS a Sitges el dia 26 de juliol de 2011, en l’emplaçament de les obres, el Sr.
Josep Emili Hernández Cros, arquitecte director de les obres, el Sr. Daniel Gràcia en
representació de la UTE Cau Ferrat, i la Sra. Sílvia Martínez, en representació de la
Diputació de Barcelona.
Vist l’informe emès per la direcció facultativa amb data 20 de Juliol de 2011 on exposa
entre altres consideracions:
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- que al Cau Ferrat es necessari entre altres actuacions desmuntar el tram superior
de la volta de l’escala de comunicació entre les plantes baixa i primera, col·locar un
pilar metàl·lic de reforç i consolidar la paret de tapial apareguda en aquest espai.
Per tot això exposat es considera que cal procedir a la suspensió parcial de les obres
en els àmbits de:
- l’escala interior de comunicació entre les plantes baixa i 1ª del Cau Ferrat
mentre no es defineixin i s’autoritzin les actuacions necessàries per solucionar els
motius que impedeixen el normal desenvolupament dels treballs.
I per que així consti i als efectes escaients, es signa la present acta en exemplar
triplicat.”
Vist que en data 6 de setembre de 2011 s’ha procedit a la suspensió parcial i temporal
de les obres en els àmbits de la façana de mar dels tres edificis.
Vista l’acta signada en data 6 de setembre de 2011, per la Sra. Silvia Martínez Palau,
arquitecte assessora de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, que actua com a representant de la Diputació de
Barcelona, i pels Srs. J. Emili Hernàndez Cros, direcció facultativa i Daniel Gracia
Clua, com a representant de la UTE CAU FERRAT, on es posa de manifest els motius
que justificant la suspensió parcial de les obres, el text del qual és el següent:
“REUNITS a Sitges el dia 6 de setembre de 2011, en l’emplaçament de les obres, el
Sr. Josep Emili Hernández Cros, arquitecte director de les obres, el Sr. Daniel Gràcia
en representació de la UTE Cau Ferrat, i la Sra. Sílvia Martínez, en representació de la
Diputació de Barcelona.
Vist l’escrit de l’Alcalde accidental de Sitges senyor Jorge Carretero Bermejo dirigit al
President de la Diputació de Barcelona amb data 30 d’agost de 2011 on es demana la
paralització parcial de la façana de mar donat que exposa que la legalitat de les
passarel·les exteriors de l’edifici està pendent de resolució judicial.
Per això es considera que cal procedir a la suspensió parcial de les obres en l’àmbit de
la façana de mar dels tres edificis mentre no es defineixin i s’autoritzin les actuacions
necessàries per solucionar els motius que impedeixen el normal desenvolupament
dels treballs.
I per que així consti i als efectes escaients, es signa la present acta en exemplar
triplicat.”
Atès que la suspensió temporal de les obres, condiciona els terminis d’execució del
contracte.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 203
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, que motiven la
suspensió del contracte.
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En virtut de tot això es proposa els següents,
ACORDS
Primer.- Restar assabentat de les actes de suspensió parcial i temporal del termini
d’execució de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de
Sitges”, adjudicat a l’entitat UTE CAU FERRAT, per dictamen 115/10, aprovat pel
Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió de data 18 de desembre de 2009,
i que es transcriu a la part expositiva de la present resolució.
Segon.- Aprovar, en conseqüència, la suspensió parcial de l’execució del contracte
fins que es faci l’aixecament efectiu de la suspensió parcial i temporal del termini
d’execució de les obres en els àmbits de l’escala interior de comunicació entre les
plantes baixa i 1ª del edifici Cau Ferrat, i de la façana de mar dels edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’ UTE CAU FERRAT, amb CIF XXXXXXXXX.
76.- Dictamen que proposa aprovar la segona acta de preus contradictoris de
les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau
Ferrat de Sitges” per a l’Ajuntament de Sitges.- 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 el projecte d’obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”,
que va ser aprovat inicialment pel Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges,
en data 5 d’octubre de 2009.
Atès que l’esmentat projecte d’obres aprovat va estar en tràmit d’informació pública
durant un període de 30 dies hàbils, publicat en el BOPB núm. 240, de 7 d’octubre de
2009, finalitzant aquest període el dia 12 de novembre de 2009, sense haver-se
presentat cap al·legació.
Vist el Dictamen 199/09 aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre
de 2009, pel qual s’acceptava a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per
la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a
les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges adoptat en sessió celebrada el
5 d’octubre de 2009.
Atès que es va procedir a la contractació d’aquestes obres, mitjançant acord del Ple de
la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2009.
Vist el dictamen 115/10, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en
sessió de data 18 de desembre de 2009, mitjançant el qual s’adjudicà definitivament a
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l’empresa UTE Cau Ferrat , la contractació relativa a les obres del projecte de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, amb un import de sis milions
tres-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-vuit euros amb seixanta-tres cèntims,
(6.352.558,63) € i el corresponent contracte administratiu signat en data 20 de maig de
2010.
Vist el Decret 5462/10 de 27 de maig de 2010 de la Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge d’adjudicació definitiva de la Direcció integrada
(direcció facultativa i direcció d’execució) de les obres de restauració, condicionament i
remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del
Cau Ferrat de Sitges, a l’arquitecte Sr. Josep Emili Hernández Cros, i el corresponent
contracte administratiu signat el primer de juny de 2010 que incorpora com a document
annex la designació per part de l’adjudicatari de l’equip responsable de la direcció de les
obres, format pel propi adjudicatari, Sr. Emili Hernández Cros, com a Direcció
Facultativa, A. L. B., arquitecte tècnic responsable de la Direcció d’Execució i Ll. C. C.,
arquitecte tècnic responsable de la Gestió de l’obra (“planning manager”), entre d’altres.
Atès que en data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es
va signar l’acta d’inici d’obra.
Vist el dictamen 90/11, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió
de data 28 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de preus contradictors
número 1 de les obres de restauració, condicionament i remodelació del conjunt
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges,
que suposa una liquidació addicional de 836.227,4 € que aplicat el 18 % d’IVA de
150.520.94 resulta un import total de 986.748.41 €, així com la modificació del contracte
que se’n deriva.
Atès que en data 1 de desembre de 2011 l’arquitecte director de les obres, Sr. Emili
Hernández Cros va presentar L’”Acta de preus contradictoris num. 2” per atendre
imprevistos que han sorgit de nou durant l’execució de les obres.
Vist l’informe tècnic emès per la Sra. Sílvia Martínez Palou, arquitecta assessora de la
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, i
que actua com a representant de la Diputació de Barcelona en el seguiment de les
obres, la transcripció literal del qual és la següent:
“INFORME SOBRE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS DEL PROJECTE DE
RESTAURACIÓ, CONDICIONAMENT I REMODELACIÓ DEL CONJUNT D’EDIFICIS DEL
MUSEU MARICEL DE MAR, CAN ROCAMORA I MUSEU DEL CAU FERRAT DE SITGES
Vist l’informe de l’arquitecte redactor del projecte i director de les obres Josep Emili
Hernàndez-Cros sobre la necessitat d’aprovació de L’ACTA DE PREUS
CONTRADICTORIS amb data 1 de desembre de 2011, es fan les següents
CONSIDERACIONS:
L’informe redactat per Josep Emili Hernàndez-Cros, planteja que les causes que obligen a la
redacció de l’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS nº 2 es resoldre imprevistos
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imprevisibles en el moment de la redacció del projecte, que de la lectura de les partides
noves i de les que s’anul·len es desprèn que majoritàriament s’han d’introduir per resoldre
problemàtiques de manca de coneixement i/o per trobar-se en situacions inaccessibles i/o
no visibles per l’existència d’elements sobreposats tals com obres d’art, revestiments,
pintures, elements afegits, entre d’altres, que dificultaven la seva clara observació,
problemàtica i estat de conservació.
Els preus continguts en aquesta acta estan motivats per causes contemplades en els plecs
de contractació com objecte de modificació del contracte, a continuació es transcriu l’article
dels plecs que ho contempla amb l’extracte literal de l’informe de l’arquitecte on es justifica
cada un dels preus.
El PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLES A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES preveu la modificació del contracte en el seu article
1.21) :
1.21) Modificació del contracte
El contracte podrà modificar-se per raons d’interès públic i per atendre a causes
imprevistes; tot justificant-ho en l’expedient.
Als efectes del que es disposa a l’article 202.2 els aspectes i les condicions en què es
podrà produir la modificació del contracte seran els següents:
1. Per raons inherents a les obres de rehabilitació i restauració arquitectònica en un
be patrimonial catalogat i que és refereixen a:
a. Sistemes constructius o característiques dels materials diferents o en un estat
de conservació pitjors de les previstes en el projecte, per raó de no haver-se
pogut detectar al trobar-se ocults i que obliguin a adaptar les sol.lucions
constructives o arquitectòniques previstes a la nova realitat.
Que los precios
PC-159 (causado por el hecho de que en fase de proyecto no se había podido
efectuar una cata en el presunto arco que cierra superiormente la cristalera
que abre sobre el mar la habitación dónde se halla un surtidor. Una vez
conocida su realidad constructiva se hace necesario proceder al refuerzo del
perfil metálico oculto que actúa de dintel, repicando todo el revestimiento
exterior, perforando el perfil existente mediante broca de diamante y
colocando pasadores de fijación, soldando pletinas de refuerzo y
procediendo posteriormente a la reconstrucción de la pared y los
revestimientos)
PC-164 (extracción del aplacado de ladrillos macizos existente a la izquierda de la
bóveda del pasadizo del sótano del Maricel, para proceder a continuación al
cuidadoso vaciado manual de las tierras y al hormigonado para recalzar las
paredes de carga)
PC-165 (refuerzo de los dos perfiles en L existentes en el techo de la sala B15 de la
planta baja del Cau, para recibir en condiciones correctas de trabajo la
descarga del pilar de piedra que existe en la parte superior)
PC-186 (refuerzo de todos los pilares de la sala B6 de la planta baja del Maricel, a
base de grapas con la configuración adecuada para adaptarse a la
problemática de los distintos pilares)
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PC-187 (para reparar la grieta estructural existente en la parte superior de la sala
B4 del Maricel se deben elaborar y montar unas grapas especiales de
refuerzo. Esta grieta apareció a la vista cuando se produjo el derribo de un
tabique situado en el terrado de la planta 1ª del Maricel)
PC-270 (afecta asimismo a la reparación de otra grieta de considerables
dimensiones aparecida en la entrega del contrafuerte existente contra la
pared donde se halla la estatua de San Miguel)
PC-280 (el foso de ascensor afectado por esta partida se tiene que formar a partir de
otro que existía anteriormente, que debe ser objeto de modificaciones y de
la extracción de un perfil existente para dar cabida a la cabina prevista)
PC-284 (el forjado B1-1 debe ser modificado al nivel del forjado A2-8 del Maricel. Se
trata de un mismo forjado y la partida debe valorar la variación de la cota de
nivel y las consecuencias que afectan a los elementos que conectan sobre
ellos)
PC-287 (refuerzo estructural de los tres pilares situados en al sala P9 y P10 de la
primera planta del Maricel, consistente en la eliminación total de los
revestimientos y aplacados que se han separado de los pilares por medios
manuales, el saneamiento y reparación de las fisuras existentes y el relleno
de los agujeros, así como los restantes acabados hasta dejar estos pilares
listos para ser pintados)
PC-294 (en este PC se contempla el refuerzo de la pared existente entre las salas
S2 y S4 de la segunda planta del Maricel y consistirá en el recrecido de
cada uno de los lados, ligándolos hasta formar un conjunto dando
estabilidad a la pared que sustenta una cercha de madera que ya existe
actualmente)
PC-312 (refuerzo de la parte inferior del torreón que separa los edificios del Cau
Ferrat i Can Rocamora a base de fibra de carbono)
PC-314 (refuerzo a base de pletinas metálicas soldadas en la base de los pilares
metálicos existentes en la primera planta del Maricel, entre las salas P3, P4
y la escalera)
PC-318 (refuerzo de los pilares Pe-1, Pe-2, Pe-3, Pe-6 y Pe-7 de la sala P3 del
primer piso de Maricel, lo cual implicará el derribo de tabiques existentes
para poder ejecutar el refuerzo, el saneamiento de los elementos metálicos,
etc.)
PC-319 (contempla la realización de refuerzo de los pilares Pe-4 y Pe-5 de la misma
sala P3 mediante un procedimiento similar al anterior, adaptado a estos
elementos)
PC-333 (repicado para descubrir las gafas de hierro estructurales existentes en el
paso de puerta de la sala P8 a P9 de la primera planta del Maricel, saneado
y tratamiento anticorrosión para reintegrar el arco con las piezas cerámicas
y mortero de cal, con su forma original.
PC-336 (estructura metálica situada sobre el plano inclinado de la cubierta situada
sobre la sala S2 del Maricel para conformar un espacio libre entre tabiques
conejeros donde colocar una máquina de climatización, colocada sobre un
soporte formado por dos perfiles HEB-140 y T-60))
PC-346 (ampliación del foso de ascensor existente en Maricel para adecuarlo a las
medidas de otro nuevo apto para 8 personas, incluyendo el apuntalamiento
de las paredes existentes para trabajar con seguridad y extraer la piedra por
damas alternativas para no desestabilizar las antiguas paredes)
PC-365 (restauración de la grieta aparecida dentro de la cámara situada sobre la
fuente esquinera de la sala B16 del Cau Ferrat, incluyendo los derribos de
tabiquería necesarios, la colocación de grapas de acero, sellado con resina,
etc.))
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totalizan un importe líquido final de 141.243,81 € después de aplicar el IVA, se producen
por razones inherentes a las características de la obra [obras de rehabilitación i
restauración arquitectónica en un Bien patrimonial catalogado], en cuanto afectan a los
sistemas constructivos o características de los materiales que se han encontrado en un
estado de conservación peor del que se había podido prever en la fase de redacción del
proyecto, ya que no se podían detectar debidamente por encontrarse ocultos, y que al
hacerse patentes con el curso de las obras han obligado a adaptar a la nueva realidad
las soluciones constructivas i arquitectónicas previstas
b. Descoberta d’elements patrimonials no detectats per estar ocults que obliguin a
treballs de restauració o recuperació no previstos.
Que los precios
PC-166 (rehacer con teja árabe la canal decorativa de la fachada a la calle Fonollar
en la zona de la torre de Sant Miquel)
PC-194 (estuco tradicional de cal y arena de mármol marcando las juntas para imitar
un aparejo de sillares de piedra regular, buscando un acabado de textura y
cromatismo igual al que existía originalmente)
PC-289 (reconstrucción de parte de la barbacana existente en el coronamiento de
la fachada del Cau Ferrat, que se encuentra en mal estado. Esta
reconstrucción consistirá en la extracción de totes les partes rotas y
deterioradas, para proceder a continuación a la limpieza del soporte y a la
formación de una armadura ligera, para concluir los trabajos con una
reconstrucción igual a la de los elementos existentes)
PC-368 (Montaje, alquiler y desmontaje de un andamio homologado para efectuar el
repicado, consolidación y estucado de nuevo del revestimiento de la sala P1
del Cau Ferrat)
totalizan un importe líquido total de 66.607,35 después de aplicar el IVA, se producen por
razones inherentes a las características de la obra [obras de rehabilitación y restauración
arquitectónica en un Bien patrimonial catalogado], y se producen como consecuencia del
descubrimiento de elementos de interés patrimonial que no habían podido ser
detectados con anterioridad por estar ocultos, los cuales obligan a la ejecución de
trabajos de recuperación, consolidación, restauración no previstos.
2. Per raons inherents a les dificultats d’execució per l’emplaçament de l’obra entre
carrers estrets i un espadat sobre el mar, tant per la necessitat d’ajustar els
sistemes constructius a la realitat física de l’entorn, com pels efectes de l’acció del
mar sobre l’obra.
Que el precio
PC-358 (revestimiento de perfiles en voladizo en la fachada de Can Rocamora,
incluyendo suministro, montaje, modificación y remontado en un puesto de
trabajo de alto riesgo que hace necesario adoptar medidas excepcionales de
seguridad. Se deberá garantizar la máxima adherencia del hormigón,
resolviendo superiormente el vertido del hormigón y asegurando la evitación de
coqueras así como el vertido incidental de material al mar durante el
desencofrado)
se origina como consecuencia de las dificultades de ejecución debidas al emplazamiento
de la obra, que está situada entre una calle muy estrecha y de gran pendiente y un
acantilado que han obligado al reajuste de algunos sistemas constructivos a la realidad
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física del entorno así como a la acción del mar sobre la obra. Su importe es de 6.746,95€
después del IVA.
3. Per raó de millores del projecte necessàries per garantir els objectius i la
funcionalitat previstes degudes a mancances del propi projecte o per l’aparició de
noves normatives o requeriments tècnics més exigents dels previstos de cara a
millorar la durabilitat de l’obra.
Que los precios
PC-155 (realización de oberturas en muros y forjados para el paso de instalaciones,
realizadas, particularmente las de climatización, manualmente con martillo
rompedor)
PC-161 (formación de la estructura de la bancada de climatización en la cubierta B1-1 y
la torre de Sant Miquel)
PC-163 (rehacer los retranqueos del doble espacio de la sala B4 de Maricel)
PC-175 (construcción de tabiques conejeros en la cubierta A2-C2, sobre losa de
hormigón inclinada)
PC-347 (ejecución de una bancada para instalar el grupo electrógeno en la planta
subterráneo)
PC-200 (doble tabique cerámico, uno en la cara interior y otro en la exterior, sobre el
tramo de muro construido con pared de tapia y posterior tapiado de la abertura
bajo la tornapunta del balcón de la calle Fonollar, que se formará a base de dos
paredes de gero)
PC-250 (reparación del tejado del contrafuerte anejo a la torre de Sant Miquel)
PC-298 (derribo y formación de una pared y una repisa nuevas ante las ventanas de la
sala de la fuente, B19 de la planta baja del Cau)
PC-326 (demolición del retranqueo existente en la cara interior de la pared de Can
Rocamora que da a la calle Fonollar, incluyendo el derribo por medios
manuales y rellenado de hormigón para nivelar la zona afectada, prévia
colocación de conectores para ligarse con la chapa de compresión, en la parte
de la fachada)
son consecuencia de algunas mejoras que ha sido conveniente introducir sobre las
previsiones del proyecto a causa de una mayor exigencia planteada de cara a mejorar
las condiciones de duración y mantenimiento de la obra, que han podido apreciarse
gracias al propio proceso de ejecución. El importe total es de 80.955,68€ después de
aplicar el IVA.
Que en resumen el importe neto de los 32 precios contradictorios es de 250.469,32 €
IVA a parte el cual, calculado al 18% es igual a 45.084,48, totalizando 295.553,80€.
Que la presente acta puede ser aprobada sin incremento de presupuesto dado que se
dejan de ejecutar 239,47m2 del muro cortina previsto en el proyecto aprovado, partida
0112011 (Itec: E6MEMUR1)
Que como consecuencia de la paralización de las obras decretada para la totalidad de la
fachada mar, y a pesar de que la relación de precios que se propone tiene como objetivo
principal asegurar la continuidad del conjunto de la obra, en tanto no se den las
condiciones objetivas para que las distintas Administraciones implicadas autoricen la
prosecución sin limitaciones de estas obras, es inevitable que los plazos se vean
afectados. Teniendo en cuenta que según parece las limitaciones impuestas a la fachada
mar por parte del Ayuntamiento no se levantaran hasta que se produzca la aprobación
de un Proyecto Reformado, y que para ello se deberá seguir una tramitación
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administrativa habitualmente prolija, se considera necesario revisar el calendario
previsto. Hasta ahora se ha contemplado siempre una finalización escalonada de los tres
edificios, que en el acta primera de Precios Contradictorios se había propuesto como
sigue:
Edificio
Cau Ferrat
Can Rocamora
Maricel de Mar

Finalización por
contrato
24/05/2011
20/08/2011
16/11/2011

Incremento
3,0 meses
2,5 meses
1,5 meses

Nueva fecha de
entrega
24/08/2011
01/11/2011
31/12/2011

Atendiendo, pues, a las razones expuestas y al hecho de que la paralización de las
obras de la fachada mar afecta a los tres edificios por igual y que por ello el calendario
de obras se deberá replantear de forma conjunta, parece razonable modificar el criterio
de entregas escalonadas que se había seguido hasta ahora y establecer un único plazo
de seis meses de prórroga para el conjunto de los tres edificios, a aplicar sobre la más
dilatada de las fechas actualmente vigentes, quedando establecido el calendario de
entregas de la siguiente manera:
Edificio
Cau Ferrat
Can Rocamora
Maricel de Mar

Según contrato
24/05/2011
20/08/2011
16/11/2011

Según acta PCs 1
24/08/2011
01/11/2011
31/12/2011

Según acta PCs 2
30/06/2012
30/06/2012
30/06/2012

- Que aquests imprevistos no es poden considerar com a complementaris segons allò
que disposa l’article 155.b) de la Llei 30/2007 de Contracte del Sector Públic, ja que no
és necessari executar-los per continuar els altres treballs descrits en el projecte.
- Que no es produeix l’alteració substancial de l’objecte del projecte segons l’article 221
de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic (LCSP), ja que no hi ha alteració
substancial de les finalitats i característiques bàsiques del projecte inicial. A més a més
la substitució i canvi d’unitat d’obra no suposa el 30% del preu primitiu del contracte
abans de l’IVA.
- Que segons l’article 202 de la LCSP, només es podran introduir modificacions en el
contracte per raons d’interès públic i causes imprevistes. Així, per donar resposta a
aquests imprevistos es plantegen unes noves unitats d’obra a executar per tal d’evitar
despeses posteriors d’enderroc i desmuntatge de treballs ja executats.
- Que la possibilitat de modificació del contracte al contractista estava prevista en els
Plecs de Clàusules Administratives Particulars per al contracte d’obres i instal·lacions
relatiu al Projecte de Restauració, Condicionament i Remodelació del conjunt d’edificis
del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges en el punt
1.21 segons els articles 202, 217 i concordant de la LCSP.
A banda de l’exposat anteriorment, s’INFORMA del següent:
Que la incorporació de les noves unitats d’obra no suposa un increment de cost de l’obra.
Que la incorporació de les noves unitats d’obra i la no execució de les existents suposa una
variació del termini d’execució de l’obra en 10 mesos i set dies el Cau Ferrat, 8 mesos Can
Rocamora i 6 mesos el Museu Maricel de Mar, sent la nova data de finalització de l’obra el
30 de juny del 2012 pels tres edificis.
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Per aquests motiu s’ha sol·licitat la compareixença expressa davant del Gerent de Serveis
d’Equipament, Infrastructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de l’empresa contractista
UTE Cau Ferrat S.L. amb els preus pactats en l’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS nº 2
presentada per la Direcció Facultativa.
I perquè consti als efectes escaients
Barcelona, 12 de desembre de 2011”

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 202
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en relació a les
previsions contingudes a la Disposició transitòria setena de la Llei 2/2011, de 4 de març,
d’Economia sostenible, per a procedir a la modificació del contracte.
Atès que s’ha dut a terme el tràmit d’audiència al contractista, d’acord amb el que
regula l’art. 195.1 de la LCSP, i que es compta amb la seva conformitat amb la
tramitació administrativa escaient per a l’aprovació de l’Acta de Preus contradictoris
num 2 del projecte “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.
Atès que la modificació del contracte no suposa un augment en el pressupost previst
per a l’execució de les obres.
Atès que s’escau reajustar els terminis d’execució del contracte en atenció a la
modificació soferta, ampliant el termini final de l’execució de l’obra en 10 mesos i set
dies el Cau Ferrat, 8 mesos Can Rocamora i 6 mesos el Museu Maricel de Mar, sent la
nova data de finalització de l’obra 30 de juny del 2012.
Vist l’apartat 3.1.d) 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, que atribueix a la Junta de Govern la
competència sobre aprovació, entre altres, de les actes de preus contradictoris i, en
conseqüència, modificació de contracte.
En virtut de tot això, es proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Aprovar l’”Acta de preus contradictoris num. 2, presentada a la Gerència de
Serveis d’Equipaments, Infrestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la
Diputació de Barcelona de data 1 desembre de 2011 per l’arquitecte director de l’obra
el Sr. Josep Emili Hernández Cros, i dels arquitectes tècnics, directors de l’execució de
l’obra civil, Sr. A. L. i B. i el Sr. Ll. C. i C., corresponent a les obres del projecte de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, adjudicades a l’empresa UTECau Ferrat, que no suposa un líquid addicional del pressupost previst.
Segon.- Modificar el contracte formalitzat amb la unió temporal d’empreses UTE Cau
Ferrat , (CIF XXXXXXXXX), en data 20 de maig de 2010, relatiu a l’execució de les
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obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu
Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, d’acord amb el
contingut de l’Acta de preus contradictoris num 2 referida en el punt primer.
Tercer.- Aprovar un increment dels terminis d’execució del contracte en atenció a la
modificació soferta, ampliant el termini final de l’execució de l’obra en 10 mesos i set
dies el Cau Ferrat, 8 mesos Can Rocamora i 6 mesos el Museu Maricel de Mar, sent la
nova data de finalització de l’obra 30 de juny del 2012.
Quart.- Advertir l’empresa adjudicatària que, d’acord amb el que preveuen els articles
202 i 140 de la LCSP, en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria
tercera de la Llei 34/2010, de 5 d’agost, que modifica la Llei 30/2007, dins el termini
dels 10 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà
de concórrer a formalitzar el contracte.
Cinquè.- Notificar la resolució anterior a la unió temporal d’empreses adjudicatària
UTE Cau Ferrat.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
77.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE MODIFICAT DE LA
REFORMA I AMPLIACIÓ DE CA L’ARTURO” (11/X/8586) de l’Ajuntament de Sant
Pol de Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Pol de Mar s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Projecte modificat de la reforma i ampliació de Ca l'Arturo.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist l’apartat 3.4. i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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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, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78586, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals
CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Sant Pol de Mar
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Projecte modificat de la reforma i ampliació de Ca l'Arturo
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
100.000
€
€
Diputació
2012
102.022,31 €
€
Total
202.022,31 €
€
Codi XBMQ:
11/X/78586
Tipus de suport: Suport Econòmic
Centre Gestor
Servei d’Equipaments i Espai Públic
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de
la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011 (núm. 7931/11), publicat al BOPB de
23/9/2011; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8/9/2011 (núm.
7932/11), publicat al BOPB de data 23/9/2011.
AJUNTAMENT / ENS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Diputació de
Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat
Projecte modificat de la reforma i ampliació de Ca l'Arturo.
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III.

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

IV.

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

1.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Sant Pol de Mar i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.

1.2.

El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
Projecte modificat de la reforma i ampliació de Ca
l'Arturo

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

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

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

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


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



Aportació de la Diputació
100.000 €
102.022,31 €

Periodificació
2011
2012

202.022,31 €

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

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

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

5.2.

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

6.
6.1.

Gestió i aplicació de romanents
En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació
de Barcelona fos superior a la quantitat justificada per l’ens local beneficiari, aquesta
diferència s’acumularà a l’exercici immediatament següent, fins a la finalització de
l’actuació. En cap cas es superarà l’anualitat 2013.
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6.2.

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

7.
7.1.

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

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

Segon.- Aprovar una despesa total de 202.022,31 € dels quals 100.000 € s’imputaran
a l’any 2011 amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/31202/156A0/76260 i
102.022,31 per l’any 2012 amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/31202/156/762 de
la Diputació de Barcelona condicionat a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Quart.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
78.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F1 REMODELACIÓ DELS VIALS DEL
NUCLI ANTIC” (11/X/78632) de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
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Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Sant Julià de Cerdanyola s’han compromès a preacordar i desenvolupar
conjuntament la necessitat F1 Remodelació dels vials del nucli antic.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist l’apartat 3.4. i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78632, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals
CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
F1 Remodelació dels vials del nucli antic
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
€
Diputació
2012
150.000 €
€
Total
150.000 €
€
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Codi XBMQ:
Tipus de suport:
Centre Gestor

11/X/78632
Suport Econòmic
Servei d’Equipaments i Espai Públic

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de
la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011 (núm. 7931/11), publicat al BOPB de
23/9/2011; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8/9/2011 (núm.
7932/11), publicat al BOPB de data 23/9/2011.
AJUNTAMENT / ENS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i la
Diputació de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament
la necessitat F1 Remodelació dels vials del nucli antic.

III.

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

IV.

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

1.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i la Diputació de Barcelona subscriuen el
present conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat 2008-2011.

1.2.

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

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

F1 Remodelació dels vials del nucli antic
Infraestructures i equipaments
Ordenació i gestió del territori
Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat

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


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



Aportació de la Diputació
150.000 €

Periodificació
2012

150.000 €

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

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

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

4.2.

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

4.3.

En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació,
el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.
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4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

5.2.

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

6.
6.1.

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

6.2.

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

7.
7.1.

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a
www.diba.cat/concerta.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
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11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del
present conveni.
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Segon.- Aprovar una despesa de 150.000 €, amb càrrec amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/31202/156A0/762 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona per a l’anualitat 2012, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
79.- Dictamen que proposa aprovar el conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F2 ARRANJAMENT I
PAVIMENTACIÓ DE LA CARRETERA DE MERLES” (11/X/78535) del CONSELL
COMARCAL DEL BERGUEDÀ.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i el Consell
Comarcal del Berguedà s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament
la necessitat F2 Arranjament i pavimentació de la carretera de Merles.
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, aprovades per decret de la
presidència de data 21 d’abril de 2009, concorren les circumstàncies per a formalitzar
administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació.
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions.
Vist l’apartat 3.4. i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/78535, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
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“Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals
CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
NIF:

Consell Comarcal del Berguedà
XXXXXXXXX

Actuació:

Codi XBMQ:

F2 Arranjament i pavimentació de la carretera de Merles
2008
€
2009
€
2010
€
2011
€
2012
141.654,45 € €
Total
141.654,45 € €
11/X/78535

Tipus de suport:

Suport Econòmic

Centre Gestor

Servei d’Equipaments i Espai Públic

Periodificació de
l’aportació de la
Diputació

ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de
la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011 (núm. 7931/11), publicat al BOPB de
23/9/2011; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8/9/2011 (núm.
7932/11), publicat al BOPB de data 23/9/2011.
AJUNTAMENT / ENS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, el Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació
de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat F2 Arranjament i pavimentació de la carretera de Merles.

III.

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

IV.

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

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
El Consell Comarcal del Berguedà i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.

1.2.

El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en
relació a l’actuació següent:
F2 Arranjament i pavimentació de la carretera de
Merles

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

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

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

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


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



Aportació de la Diputació
141.654,45 €

Periodificació
2012

141.654,45 €

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

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

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

188/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

4.2.

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

4.3.

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

4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

5.2.

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

6.
6.1.

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

6.2.

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

7.
7.1.

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

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

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

Segon.- Aprovar una despesa de 141.654,45 €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/31202/156A0/765 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona per a l’anualitat 2012, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
80.- Dictamen que proposa l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “PROJECTE EXECUTIU CARRER A
LA URBANITZACIÓ VALLDEMAR” (11/X/71161) i l’aprovació del conveni
“CENTRE CÍVIC A CLARIANA” (11/X/78845) de l’Ajuntament de CASTELLET I LA
GORNAL.- 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 en data 10 de març de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar en el marc del Protocol General del Pla de concertació Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la formalització del següent conveni
específic de col·laboració:
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Codi
Ens beneficiari
Actuació
Servei Gestor
Tipus de suport
Suport econòmic

11/X/71161
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Projecte executiu carrer a la urbanització Valldemar
31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic
Import
Partida pressupostària
150.000 €
G/31202/156A0/76260

Atès que el Servei d’Equipaments i Espai Públic dóna la conformitat a la petició d’un
canvi de destinació en els següents termes:
Actuació inicial
Projecte executiu carrer a la
urbanització Valldemar
Nova actuació
Centre Cívic a Clariana

Import (€)

Tipus
suport

11/X/71161

150.000

11/X/78845

150.000

Codi

Anualitat

Servei
gestor

Econòmic

2011

SEEP

Econòmic

2011

SEEP

Atès que es va signar el conveni el mes d’abril d’enguany.
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció del
següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte la minuta del conveni aprovada per acord de la Junta de
Govern de data 10/03/2011, amb codi XBMQ 11/X/71161, per a l’actuació “Projecte
executiu carrer a la urbanització Valldemar”, i APROVAR en el marc del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic,
amb el codi 11/X/78845 i actuació “Centre cívic a Clariana”, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
“Àmbit de suport a les infraestructures i els equipaments locals
CONVENI ESPECÍFIC
Dades identificatives
Ens local:
Ajuntament de Castellet i la Gornal
NIF:
XXXXXXXXX
Actuació:
Centre cívic a Clariana
2008
€
2009
€
Periodificació de
2010
€
l’aportació de la
2011
€
Diputació
2012
150.000
€
Total
€
150.000
Codi XBMQ:
11/X/78845
Tipus de suport:
Suport Econòmic
Centre Gestor
Servei d’Equipaments i Espai Públic
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ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de
la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011 (núm. 7931/11), publicat al BOPB de
23/9/2011; assistit/da pel/per la secretari/ària delegat/da, <nom i cognoms>, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 8/9/2011 (núm.
7932/11), publicat al BOPB de data 23/9/2011.
AJUNTAMENT / ENS <topònim>, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Diputació
de Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Centre Cívic a Clariana.

III.

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

IV.

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

1.
1.1.

Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni
L’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la Diputació de Barcelona subscriuen el present
conveni específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.

1.2.

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

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

Ordenació i gestió del territori

Política local que es fomenta

Dotació d’espais i equipaments públics de qualitat

1.3.

Centre Cívic a Clariana
Infraestructures i equipaments

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


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



Aportació de la Diputació
150.000 €
la

Periodificació
2012

150.000 €

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

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

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

4.2.

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

4.3.

En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació,
el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa.
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4.4.

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

4.5.

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

5.
5.1.

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

5.2.

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

6.
6.1.

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

6.2.

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

7.
7.1.

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

7.2.

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

8.
8.1.

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

8.2.

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

9.
Balanç de l’acció concertada
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a
www.diba.cat/concerta.
10. Modificacions
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part
integrant del mateix.
11. Incompliment
11.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar
lloc a la seva resolució.
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11.2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix
que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud
serà susceptible de recurs contenciós administratiu.
11.3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via
administrativa, qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
12. Formes d’extinció
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
- Per avinença de les parts signatàries.
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions
interadministratives i de cooperació.
13. Marc normatiu
13.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les
Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del
present conveni.
13.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions
següents:
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la
contractació de les administracions públiques.
14. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu.
15. Relacions amb terceres administracions públiques
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general.
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.
16. Responsabilitat enfront tercers
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les
actuacions.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.”
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Segon.- Alliberar la quantitat de 150.000 € del conveni 11/X/71161 “Projecte executiu
carrer a la urbanització Valldemar” objecte de l’anul·lació a l’aplicació pressupostària
G/31202/156A0/76260 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2011 i APROVAR una despesa per la mateixa quantitat per
l’actuació 11/X/78845 “Centre Cívic a Clariana”, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/31202/156A0/762 del pressupost de despeses de la Diputació de
Barcelona per a l’anualitat 2012, condicionada a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
81.- Dictamen que proposa aprovar la pròrroga d’una autorització d’obres a favor
de l’empresa Reciclatge Vegetal Viñals, SL, en resolució de l’expedient núm.
2008/7919.- 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’acord adoptat per la Junta de Govern, de data 30 d’octubre de 2008, mitjançant
el qual es van autoritzar a l’empresa RECICLATGE VEGETAL VIÑALS, S,L., les obres
de pavimentació, condicionament d’un accés existent i d’instal·lació de rètol indicatiu, a
la carretera BV-5031, en el punt quilomètric 15,050, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal d’Arenys de Munt (Exp. de permisos 2008/7919).
Vist l’escrit presentat pel Sr. J. V., que ha tingut entrada al Registre general d’aquesta
Corporació en data 13 d’octubre de 2011, mitjançant el qual sol·licita la pròrroga de
l’autorització esmentada al paràgraf anterior.
Atès l’informe tècnic favorable emès, en data 19 d’octubre de 2011, pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en referència a la petició de pròrroga de les obres
de pavimentació, condicionament d’un accés existent i d’instal·lació de rètol indicatiu
en l’expedient 08/7919, s’informa el següent:
Atès que aquestes obres es corresponen a l’autorització atorgada, i que no han passat
els 3 anys de vigència de l’autorització, procedeix informar favorablement aquesta
petició de pròrroga.
Per últim reiterem les condicions específiques de l’autorització inicial.
•
•
•

Les obres es replantejaran amb el zelador de la zona.
Es pavimentarà tot l’ample de l’accés i en una longitud mínima de 25 metres
comptats des de l’aresta exterior de la calçada de la carretera.
Es talaran tots els arbres i la vegetació que restin visibilitat al accés.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Es reposarà la capa de rodament de la carretera en els trams que restin afectats
per les obres, aquesta capa de rodament serà tipus S-12 i aquesta s’aplicarà a tot
l’ample de la calçada.
Es senyalitzarà l’accés amb senyals P-1a i P-1b a més de limitació de velocitat de
50 quilòmetres/hora tipus R-301 de 90 centímetres i doble intensitat.
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 tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
terres, materials 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 i es modificarà l’accés per tal
d’evitar que les aigües del mateix arribin a la calçada de la carretera.
Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’adjunta.
En cap moment les obres afectaran la calçada de la carretera ni el seu trànsit.
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.”

Atès que l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, disposa que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en
contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers, i que l’acord d’ampliació
s’ha de notificar als interessats.
Atès que el mateix article, en el seu punt 3, disposa que tant la petició dels interessats
com la decisió s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es
tracti i que els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre la denegació no són
susceptibles de recurs.
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
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eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès el tècnics de
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb motiu de la sol·licitud
de pròrroga de l’autorització amb número d’expedient 2008/7919.
Segon.- Concedir, en conseqüència, una pròrroga de l’autorització atorgada mitjançant
acord adoptat per la Junta de Govern, de data 30 d’octubre de 2008, en la que es van
autoritzar a l’empresa RECICLATGE VEGETAL VIÑALS, S,L., les obres de
pavimentació, condicionament d’un accés existent i d’instal·lació de rètol indicatiu, a la
carretera BV-5031, en el punt quilomètric 15,050, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal d’Arenys de Munt (Exp. de permisos 2008/7919), la qual tindrà una
durada màxima de 18 mesos a comptar des de l’endemà de la data de caducitat de
l’esmentada autorització i que, d’acord amb el que estableix l’article 49.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, no
serà susceptible de recurs.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa Reciclatge Vegetal Viñals, S.L.,
amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, XX.
82.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Estebanell y Pahisa Energia, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/6505.- 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 Estabanell y Pahisa Energia, S.A., de data 26/07/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/08/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de construcció d'edificació, a la carretera C-153, al punt
quilomètric 3+295, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic (Exp. núm.
2011/6505).
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/11/2011, 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'edificació.
Atès el que disposa l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Resten prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de
qualsevol tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia
d’edificació, situada a 25 metres en aquest tipus de carretera.”
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOP núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Estabanell y Pahisa Energia, S.A., en relació amb l’expedient número
2011/6505.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Estabanell y Pahisa Energia, S.A.,
autorització d’obres de construcció d'edificació, a la carretera C-153, al punt
quilomètric 3+295, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vic (Expedient
número 2011/6505), 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 Estabanell y Pahisa Energia, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
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83.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J. B. R., en resolució de l’expedient núm. 2011/7708.- 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. B. R., de data 06/10/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 07/10/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’instal·lació de mirall, a la carretera BP-1241, al punt quilomètric XXX, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç Savall (Exp. núm. 2011/7708).
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/11/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de mirall.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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
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eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J. B. R., en relació amb l’expedient número 2011/7708.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. B. R., autorització d’obres
d’instal·lació de mirall, a la carretera BP-1241, al punt quilomètric XXX, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç Savall (Expedient número
2011/7708), 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. B. R., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
84.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor dels Amics
del Pesebre Vivent d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2011/7715.- 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 dels Amics del Pesebre Vivent d’Òrrius, de data 11/10/2011, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 17/10/2011, pel qual es
sol·licita autorització d’instal·lació d'un rètol provisional fàcilment desmontable, a la
carretera C-1415c, al punt quilomètric 5+875, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal d’Argentona (Exp. núm. 2011/7715).
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/10/2011, 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 d'un rètol
provisional fàcilment desmontable.
Atès el que disposa l’article 98 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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•
•
•
•

El rètol es col·locarà fora de la zona de domini públic de la carretera i no suposarà
cap perill per als vehicles que accidentalment pugin sortir-se de la calçada de la
mateixa.
La instal·lació dels rètols s’ajustarà en tot moment als criteris establerts per la
Generalitat de Catalunya.
Es replantejarà la seva col·locació amb el zelador de permisos de la zona.
Aquesta autorització només serà valida entre els dies 26 de novembre i 27 de
desembre de 2011.”

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 pels Amics del Pesebre Vivent d’Òrrius, en relació amb l’expedient número
2011/7715.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, als Amics del Pesebre Vivent d’Òrrius,
autorització d’instal·lació d'un rètol provisional fàcilment desmontable, a la carretera C1415c, al punt quilomètric 5+875, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
d’Argentona (Expedient número 2011/7715), que s’hauran de dur a terme d’acord amb
el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
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executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient
Cinquè.- Notificar la present resolució als Amics del Pesebre Vivent d’Òrrius, amb
domicili a efectes de notificacions a XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
85.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Construcciones y Reformas M. Igual, SL, en resolució de l’expedient núm.
2011/7821.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’empresa Construcciones y Reformas M. Igual, S.L., de data
10/10/2011, que ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la
mateixa data, pel qual es sol·licita autorització d’obres d’ocupació del domini públic i
d’un carril de circulació de la calçada, a la carretera BV-1485, entre el punt quilomètric
0+109 fins al 0+128, marge esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de
Sant Feliu de Codines (Exp. núm. 2011/7821).
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/10/2011, 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’ocupació del domini
públic i d’un carril de circulació de la calçada.
Atès el que disposa l’article 110 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•

Abans del començament de les obres, es replantejarà juntament amb l’oficial
especial de permisos de la zona, la senyalització prevista i s’entregarà un planing
de les obres a executar i de l’afectació de la calçada de la carretera.
L’ ocupació del carril estarà senyalitzada segons la Instrucció de carreteres
8.3.I.C.
Es donarà continuïtat a la circulació de vianants en tot moment i aquesta no podrà
ser per la calçada de la carretera.
Es limitarà els temps d’ocupació a aquelles feines per les quals sigui
imprescindible la ocupació de la calçada. I es restituirà el trànsit al seu estat
habitual immediatament finalitzades aquests feines.
Durant l’ ocupació del carril de la carretera es donarà pas alternatiu als dos sentit
de circulació .
Aquesta autorització tindrà una vigència de 8 mesos des de el començament de
les obres.
Aquesta autorització es a retirarà en cas de detectar - se perill per al trànsit de la
carretera.”
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament 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’empresa Construcciones y Reformas M. Igual, S.L., en relació amb
l’expedient número 2011/7821.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Construcciones y Reformas M. Igual,
S.L., autorització d’obres d’ocupació del domini públic i d’un carril de circulació de la
calçada, a la carretera BV-1485, entre el punt quilomètric 0+109 fins al 0+128, marge
esquerre, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Feliu de Codines (Exp.
núm. 2011/7821), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’empresa Construcciones y Reformas M.
Igual, S.L., amb domicili a efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb
indicació dels recursos procedents.
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86.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
E. C. S., en resolució de l’expedient núm. 2011/7895.- 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. E. C. S., de data 13/10/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 14/10/2011, pel qual es sol·licita:
1. autorització d’obres de conservació de mur existent, del punt quilomètric XX al XX,
2. autorització d’obres de condicionament d'accés existent, del punt quilomètric XX al
XX, a la carretera BV-1462, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant
Cugat del Vallès (Exp. núm. 2011/7895).
Atès l’informe tècnic emès, en data 04/11/2011, 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:
•
•

Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la mateixa al llarg de l’accés
mitjançant l’execució d’un gual i de tal manera que s’eviti l’entrada de les aigües a
la calçada.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de conservació de mur
existent.
Atès el que disposa l’article 168 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

El mur quedarà alineat a la distància que marqui la normativa urbanística
municipal vigent així com al projecte d’urbanització del sector.
No s’executarà cap part dels fonaments del mur sota la calçada.
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i a la
seva berma.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament 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. E. C. S., en relació amb l’expedient número 2011/7895.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. E. C. S.:
1. autorització d’obres de conservació de mur existent, del punt quilomètric XX al XX,
2. autorització d’obres de condicionament d'accés existent, del punt quilomètric XX al
XX, a la carretera BV-1462, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Sant
Cugat del Vallès (Exp. núm. 2011/7895),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. E. C. S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
87.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Ter Montaña, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/7918.- 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:
207/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Vist l’escrit de l’empresa Ter Montaña, S.A., de data 14/10/2011, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de construcció de dos nous accessos, a la carretera BV-1604, en
els punts quilomètrics 0+475 i 0+567, marge dret, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Parets del Vallès (Exp. núm. 2011/7918).
Atès l’informe tècnic emès, en data 04/11/2011, 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 dos
nous accessos.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 i abalisades, tant de dia com de nit.
A les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es
reposarà amb una capa de rodadura AC 16 surf 50/70 S, amb àrid granític.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat dels l’accessos superior a la
distància mínima de parada.
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.
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.
No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial dels accessos arribin a
la calçada de la carretera.
Es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o a cap edificació, o
que hagin quedat descalçats o en perill per les obres
S’ha de garantir en tot moment l’estabilitat dels talussos afectats per aquestes
obres, així com de la vorera existent i en general qualsevol element funcional de la
carretera.
Es complirà el planejament vigent.
Es retirarà l’autorització en cas de que es demostri un perill potencial pel trànsit o
vianants.
Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’alta intensitat
nivell II. El sol·licitant també serà el responsable del seu manteniment i
conservació.
Tot l’àmbit de la obra es pintarà la senyalització amb pintura blanca retrorreflexiva,
tot segons la norma 8.2-IC.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
terres, materials o per qualsevol altre motiu.
Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’ajunta.
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•
•
•
•

En cap moment les obres afectaran la calçada de la carretera ni el seu trànsit.
Es retirarà el permís si es demostra perill o qualsevol altre problema per a la
circulació.
Els paral·lelismes de serveis aniran en zona de servitud.
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.”

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; 101,26 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres
d'amplada
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’empresa Ter Montaña, S.A., en relació amb l’expedient número
2011/7918.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ter Montaña, S.A., autorització
d’obres de construcció de dos nous accessos, a la carretera BV-1604, en els punts
quilomètrics 0+475 i 0+567, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de
Parets del Vallès (Exp. núm. 2011/7918), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.
Cinquè.- Notificar la present resolució a l’empresa Ter Montaña, S.A., amb domicili a
efectes de notificacions a XXXX, carrer XXX, XX, amb indicació dels recursos
procedents.
88.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en resolució de l’expedient núm.
2011/7956.- 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 Vilafranca del Penedès, de data 07/10/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 18/10/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV2127, del punt quilomètric 0+910 al 1+670, ambdós marges, tram no urbà, al terme
municipal de Vilafranca del Penedès (Exp. núm. 2011/7956).
Atès l’informe tècnic emès, en data 11/11/2011, 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.
Els rètols es situaran fora de la zona de domini públic, es a dir, a més de 3 m de
l’arista exterior de l’esplanació.
Es disposarà d’espai suficient per l’estacionament de vehicles fora de la calçada.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.
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Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 Vilafranca del Penedès, en relació amb l’expedient
número 2011/7956.
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 Vilafranca del
Penedès, autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-2127,
del punt quilomètric 0+910 al 1+670, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Vilafranca del Penedès (expedient número 2011/7956) 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 Vilafranca del Penedès, amb
domicili a efectes de notificacions a Vilafranca del Penedès (08720), carrer Cort, 14,
amb indicació dels recursos procedents.
89.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J. O. V., en resolució de l’expedient núm. 2011/7957.- La Junta, de conformitat amb
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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. O. V., de data 13/10/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 18/10/2011, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2151, del punt
quilomètric XX al XX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí
Sarroca (Exp. núm. 2011/7957).
Atès l’informe tècnic emès, en data 18/11/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
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Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J. O. V., en relació amb l’expedient número 2011/7957.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. O. V., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2151, del punt quilomètric XX al
XX, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí Sarroca
(Expedient número 2011/7957), 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. O. V., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
90.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J. B. B., en resolució de l’expedient núm. 2011/8015.- 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. B. B., de data 19/10/2011, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de construcció d'un accés provisional, a la carretera BP-5107, al punt
quilomètric XX, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús i
de moviment de terres, a la carretera BP-5107, del punt quilomètric XX al XX, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús (Exp. núm. 2011/8015).
Atès l’informe tècnic emès, en data 02/11/2011, 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 construcció d'un
accés provisional.
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:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

La durada de les obres de execució d’aquest accés provisional serà inferior a un
mes.
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.
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.
Es donarà continuïtat a les aigües de la carretera.
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 a evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada
Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’ajunta.
Una vegada finalitzades les obres que motiven l’obertura d’aquest accés
provisional, aquest es tancarà i es reposaran els terrenys al estat inicial. En
qualsevol cas la durada màxima d’aquesta accés serà d’un any des de la seva
execució.
Es reposarà tots els elements de la carretera que restin deteriorats per causa del
trànsit de vehicles que generi aquestes obres de moviments de terres.
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.”
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Moviment de terres
Atès el que disposa l’article 104h del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

No es realitzarà cap actuació en la zona de domini públic, és a dir, en una franja
de terreny de 3 metres d’amplada mesurada des de l’aresta exterior de
l’esplanació.
El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent
resultant màxim de 3(H):2(V).
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2011,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres
d'amplada.
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 J. B. B., en relació amb l’expedient número 2011/8015.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J. B. B., autorització d’obres de
construcció d'un accés provisional, a la carretera BP-5107, al punt quilomètric XX,
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marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Cànoves i Samalús i de moviment de
terres, a la carretera BP-5107, del punt quilomètric XX al XX, marge dret, tram no urbà,
al terme municipal de Cànoves i Samalús (Exp. núm. 2011/8015), que s’hauran de dur
a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva
del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J. B. B., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
91.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Masquefa, en resolució de l’expedient núm. 2011/8061.- 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 Masquefa, de data 14/10/2011, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 20/10/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera B-224z, del punt
quilomètric 18+165 al 18+230, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Masquefa (Exp. núm. 2011/8061).
Atès l’informe tècnic emès, en data 18/11/2011, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de
vorera.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
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•
•
•
•
•

Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.
S’instal·larà un element de protecció a la vorera per evitar la caiguda accidental de
vianants pel talús.
S’instal·larà un element de contenció homologat per tal de protegir els vianants del
risc de sortida de vehicles de la via.”

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 Masquefa, en relació amb l’expedient número
2011/8061.
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 Masquefa,
autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera B-224z, del punt
quilomètric 18+165 al 18+230, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Masquefa (expedient número 2011/8061) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el
plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Masquefa, amb domicili a
efectes de notificacions a Masquefa (08783), carrer Major, 93, amb indicació dels
recursos procedents.
92.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en resolució de l’expedient núm.
2011/8167.- 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 Vicenç de Montalt, de data 14/10/2011, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/10/2011, pel qual
es sol·licita autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-5034, del
punt quilomètric 0+025 al 0+029, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Vicenç de Montalt (Exp. núm. 2011/8167).
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/11/2011, 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 de 5 metres.
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.
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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 Vicenç de Montalt, en relació amb l’expedient
número 2011/8167.
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 Vicenç de
Montalt, autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-5034, del punt
quilomètric 0+025 al 0+029, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Vicenç de Montalt (Exp. núm. 2011/8167), 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 Vicenç de Montalt, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Montalt (08394), carrer Sant
Antoni, n. 13, amb indicació dels recursos procedents.
93.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8513.- 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 Comsa Emte, S.A., de data 04/11/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 04/11/2011, pel qual es sol·licita
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autorització de tala d'arbres i esbrossada de terreny, a la carretera BV-2433, del punt
quilomètric 1+650 al 1+750, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Martorell (Exp. núm. 2011/8513).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/11/2011, 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 tala d'arbres i
esbrossada de terreny.
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•

La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no
es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es
realitzi la càrrega de residus.
No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de sòl afectat i,
s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya).”

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
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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 Comsa Emte, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/8513.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Comsa Emte, S.A., autorització de
tala d'arbres i esbrossada de terreny, a la carretera BV-2433, del punt quilomètric
1+650 al 1+750, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Martorell (Exp.
núm. 2011/8513), 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 Comsa Emte, S.A., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
94.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8617.- 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 Comsa Emte, S.A., de data 09/11/2011que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 09/11/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de:
1. canvi d'ús de 2 accessos existents i encreuament de carretera per trànsit d’obra, del
punt quilomètric 1+730 al 1+770, ambdós marges, tram no urbà,
2. moviment de terres, del punt quilomètric 1+730 al 1+830, marge esquerre, tram no
urbà, a la carretera C-243b, al terme municipal de Martorell (Exp. núm. 2011/8617).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/11/2011, 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 moviment de terres.
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Atès el que disposa l’article 104h del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•

No es realitzarà cap actuació en la zona de domini públic, es a dir, en una franja
de terreny de 3 metres d’amplada mesurada des de l’aresta exterior de
l’esplanació.
El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent
resultant màxim de 3(H):2(V).
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de canvi d'ús de 2
accessos existents i encreuament de carretera per trànsit d’obra.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant la formació d’un gual.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Haurà d’estar garantida la seguretat vial. A tal efecte, es senyalitzarà el creuament
de calçada amb operaris amb banderoles a cada costat del mateix.
Caldrà reparar tot deteriorament que s’ocasioni a la carretera i als seus elements
amb motiu d’aquests creuaments.
En tot moment estarà lliure la calçada d’arrossegaments i material que es pugui
desprendre dels vehicles. Si és necessari, es pavimentaran els accessos.
Les condicions i característiques de la carretera i els seus elements hauran de ser
els mateixos que hi havia amb anterioritat a aquests creuaments.”

Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
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103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 20.000 €, que es podrà
alliberar transcorreguts 12 des de la signatura de l’acta de finalització de les obres,
després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, Comsa Emte, S.A. serà responsable dels perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació
dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta
de les obres de canvi d'ús de 2 accessos existents, moviment de terres.
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
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 Comsa Emte, S.A., en relació amb l’expedient número 2011/8617.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 20.000 € que
preveu la part dispositiva d’aquest decret, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres de:
1. canvi d'ús de 2 accessos existents i encreuament de carretera per trànsit d’obra, del
punt quilomètric 1+730 al 1+770, ambdós marges, tram no urbà,
2. moviment de terres, del punt quilomètric 1+730 al 1+830, marge esquerre, tram no
urbà, a la carretera C-243b, al terme municipal de Martorell (Exp. núm.
2011/8617),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.- Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per
import de 20.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest decret.
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2011, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient.
Sisè.- Notificar la present resolució a Comsa Emte, S.A., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX, XX, amb indicació dels recursos procedents.
95.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de
l’empresa Comsa Emte, SA, en resolució de l’expedient núm. 2011/8510.- 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 Comsa Emte, S.A., de data 04/11/2011, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació, en data 04/11/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de construcció de nou accés provisional, a la carretera BV-2433,
del punt quilomètric 1+660 al 1+670, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
de Martorell (Exp. núm. 2011/8510).
Atès l’informe desfavorable que, en data 22/11/2011, ha estat emès pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou
accés provisional.
Atès el que disposa l’article 119.4 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que:
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•

No són autoritzables cap tipus d’accés en els carrils de canvi de velocitat ni
tampoc 200 m abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de
més de 100 m de longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc.”

Atès el que preveu l’article 119 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya:
“Article 119
Limitació per raó de distància respecte a altres accessos
119.1 A les vies segregades i a les carreteres convencionals amb limitació
d'accessos, la distància dels accessos autoritzables respecte d'altres accessos, ha de
ser com mínim de 1.200 m.
119.2 A la resta de vies convencionals, les distàncies mínimes dels accessos
autoritzables de primera o segona categoria respecte a altres carreteres o accessos de
similar categoria ha de ser de 200 m. Als trams urbans que no tinguin la condició de
travessera i en els trams interurbans en què la velocitat de recorregut sigui menor de
50 km/h. aquesta distància pot reduir-se a 50 m.
119.3 La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a
altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m.
119.4 No s'admetrà cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni tampoc 200 m
abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de més de 100 m de
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc.
119.5 Totes les distàncies a què fa referència el present article s'han de mesurar entre
les dues seccions transversals en què la via d'incorporació o de canvi de velocitat pel
mateix sentit de circulació tingui una amplada d'1,50 m.”
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 desfavorable que han emès els
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta

225/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada per Comsa Emte, S.A., en relació amb
l'expedient número 2011/8510 que es transcriu en la part expositiva del present
Dictamen.
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres de construcció de
nou accés provisional, a la carretera BV-2433, del punt quilomètric 1+660 al 1+670,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Martorell (Exp. núm. 2011/8510).
Tercer.- Notificar la present resolució a Comsa Emte, S.A., amb domicili a XXXX, XXX,
XX, amb indicació dels recursos procedents.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
96.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions als
ajuntaments de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de
transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres parcs”, exercici 2012,
per import de quaranta-quatre mil cent setanta-un euros amb cinquanta cèntims
(44.171,50) €.- 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 27
de maig de 2011, va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer
front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres
parcs” exercici 2012.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de la
província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la
campanya “Coneguem els nostres parcs”, en concret la base dotzena, que regula els
Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 15 de novembre de 2011 per a
l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les
bases reguladores abans esmentades. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr.
Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt d’Espais Naturals, per delegació del
Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, pel Sr. Rafael Bernardo González
Ordoñez, coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel representant de la
presidència de la Corporació, la Sra. Divina Ayuso Forns, pel Gerent de Serveis
d’Espais Naturals, el Sr. Jordi Bellapart Colomer i pel Cap de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals , el Sr. Ramon Espinach Grau
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que en data 15 de novembre de 2011 el President de l’òrgan col·legiat ha
formulat proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
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Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 54.000 € i que la proposta que formula el President de
l’òrgan de valoració ascendeix a 44.171,50 €.
Atès que aquesta despesa cal imputar-la al pressupost de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, G/A1100/173A0/46200, corresponent a l’exercici del 2012.
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009.
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 al Vicepresident 3r. I
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de
Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la campanya
“Coneguem els nostres parcs”, exercici 2012.
Segon.- Atorgar aquestes subvencions d’acord amb la relació, concepte i import que a
continuació es detallen:
Nº Operació
Contable
1103004462
1
1103004462
2
1103004462
3
1103004462
4
1103004462
5
1103004462
6
1103004462
7
1103004462
8
1103004462
9
1103004462 10
1103004462 11
1103004462 12
1103004462 13
1103004462 14
1103004462 15
1103004462 16
1103004462 17

Ajuntament
Abrera
Badia del Vallès
Callús
Castellterçol
Gelida
Granada, La
Masquefa
Òdena
Sant Climent de Llobregat
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Quirze del Vallès
Súria
Torrelles de Llobregat
Franqueses del Vallès, Les
Inst. Mun. Educació Mollet del Vallès
Olesa de Montserrat
Papiol, El
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NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
concedit
447,50 €
687,90 €
195 €
162,50 €
442,80 €
202,50 €
344,80 €
167,50 €
186,30 €
162 €
1.096,20 €
350 €
525 €
764,40 €
1.314,18 €
1.092,27 €
212,66 €
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Nº Operació
Contable
1103004462 18
1103004462 19
1103004462 20
1103004462 21
1103004462 22
1103004462 23
1103004462 24
1103004462 25
1103004462 26
1103004462 27
1103004462 28
1103004462 29
1103004462 30
1103004462 31
1103004462 32
1103004462 33
1103004462 34
1103004462 35
1103004462 36
1103004462 37
1103004462 38
1103004462 39
1103004462 40
1103004462 41
1103004462 42
1103004462 43
1103004462 44
1103004462 45
1103004462 46
1103004462 47
1103004462 48
1103004462 49
1103004462 50
1103004462 51
1103004462 52
1103004462 53
1103004462 54
TOTAL

Ajuntament

NIF

Rubí
Sant Adrià del Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Sant Just Desvern
Santa Eulàlia de Ronçana
Vilassar de Dalt
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Esplugues de Llobregat
Ins. Munic. Gestió Patrimoni Cultural i Natural Gavà
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Montgat
Olèrdola
Piera
Polinyà
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Vicenç dels Horts
Santa Margarida de Montbui
Teià
Torelló
Vilafranca del Penedès
Vilanova del Vallès
Cornellà de Llobregat
Garriga, La
Ins.Munic. Educació Mataró
Pineda de Mar
Sant Boi de Llobregat
Patronat Municipal Educació de San Cugat del Vallès
Sant Julià de Vilatorta
Sant Llorenç Savall
Santa Coloma de Gramenet
Sitges
Terrassa

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
concedit
1.881,31 €
980 €
1.719,12 €
1.293,60 €
158,76 €
661,50 €
362,60 €
1.029 €
2.519,42 €
1.508,89 €
1.848,48 €
908,93 €
2.326,68 €
1.008 €
342,14 €
176,26 €
762,05 €
278,40 €
1.137,60 €
1.015,68 €
1.669,25 €
336 €
504 €
96 €
523,20 €
336,24 €
2.116,69 €
987 €
1.279,15 €
568,51 €
587,03 €
796,93 €
144,67 €
164,50 €
1.559,40 €
460 €
1.771 €
44.171,50

Tercer.- Aprovar i disposar una despesa de 44.171,50 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria G/A1100/173A0/46200, de l’exercici del 2012, per fer front a les
subvencions que s’atorguen.
Quart.- Condicionar l’eficàcia dels acords a l’existència de crèdit en el pressupost del
2012.
Cinquè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb el punt 14 de les bases de la
convocatòria hauran d’acceptar-la expressament, admeten totes i cadascuna de les
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condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en el termini de
dos mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.
Sisè.- Comunicar als ajuntament subvencionats que s’haurà de justificar l’activitat
abans del 30 de setembre de 2012.
97.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions pel segon
semestre de 2011 als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i
secundari, per les despeses als equipaments pedagògics existents als parcs
naturals i que es gestionen en règim de concessió administrativa, per import de
sis mil sis-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (6.699,78) €.- 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 el que disposa l’Ordenança General de subvencions, aprovada definitivament pel
Ple Corporatiu en data 10 de desembre de 2008, en l’article 12.5 en relació a l’òrgan
col·legiat per a la concessió d’ajuts mitjançant concurrència competitiva.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, en concret la base dotzena que regula la
composició de l’òrgan col·legiat, el qual és competent per a conèixer, examinar i
valorar les sol·licituds d’ajuts presentades.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 15 de novembre de 2011, segons
acta adjunta, per a l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini
establert en les bases reguladores abans esmentades per al segon semestre de 2011.
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt
d’Espais Naturals, actuant com a President de l’Òrgan Col·legiat i per delegació del
Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, pel Sr. Rafael Bernardo González
Ordoñez, coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel representant de la
presidència de la Corporació, la Sra. Divina Ayuso Forns, pel Gerent de Serveis
d’Espais Naturals, el Sr. Jordi Bellapart Colomer i pel Cap de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals , el Sr. Ramon Espinach Grau
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que en data 15 de novembre de 2011 el President de l’òrgan col·legiat va
formular la proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
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Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 45.000€ i que la proposta que formula el president
delegat de l’Àrea d’Espais Naturals ascendeix, per al segon semestre de 2011 a la
quantitat de 6.699,78 €.
Atès que existeix crèdit suficient en la partida pressupostària: G/A1100/173A0/48900.
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 Vicepresident 3r.
I president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions pel segon semestre de 2011, 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.
Segon.- Atorgar les següents subvencions d’acord amb la relació i import que a
continuació es detallen:
Núm. operació
1103004453 1
1103004453 2
1103004453 3
1103004453 4
1103004453 5
1103004453 6
1103004453 7

Escola
CEIP MARGALLO
CEIP ENRIC CASASSAS
AFA CEIP JOAN COROMINES
APA CEIP GITANJALI
ESCOLA GINEBRÓ SCCL
INSTITUT BADALONA VII
CEIP JOSEP GRAS

NIF
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Import
1.244,16 €
437,40 €
546,48 €
1.399,68 €
583,74 €
1.244,16 €
1.244,16 €

Total

6.699,78 €

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 6.699,78 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/A1100/173A0/48900 del pressupost de l’exercici 2011, per fer front a
les subvencions que s’atorguen.
Quart.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present
Dictamen.
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no
manifesta el contrari.
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de
presentar abans del dia 31 de gener de 2012 acta de justificació de l’estada, mitjançant
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model normalitzat de compte justificatiu simplificat, d’acord amb l’article 18 de les
bases especifiques d’aquesta convocatòria.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
98.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titular i pròrroga de justificació de
la subvenció atorgada l’any 2010 per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels
parcs naturals, per defunció de la interessada, per import de mil sis-cents
setanta-tres euros amb divuit cèntims (1.673,18) €.- 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 en el marc d’aquesta convocatòria es va atorgar una subvenció a la Sra.
Teresa Arabia Perxachs, en la línia de rehabilitació d’habitatges, destinada a obres de
rehabilitació de la masia XXX, per un import de 1.673,18 €.
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.
Vist que en escrit, amb data de registre d’entrada de 29 de juny de 2011, la filla de
l’interessada ens manifesta que posteriorment a l’execució de les obres
subvencionades, la defunció de la titular de la subvenció, Teresa Arabia Perxachs,
adjuntant el certificat de defunció i sol·licitant el canvi del titular de la subvenció,.
Atès que en escrit de data 12 de setembre de 2011, la filla de l’interessada va aportar
l’escriptura de consolidació d’usdefruit i d’acceptació d’herència testada de Na Teresa
Arabia Perxachs, expedida per B. F. L., Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, de
dat 4 d’agost de 2011 i número de protocol XXX que diu:
Que compareixen les Sres. Na T. S. A., Na A. M. S. A. i Na R. S. A. i exposen que la
seva mare Na Teresa Arabia Perxachs amb DNI núm. XXXXXXXXX va morir el dia 1
d’abril de 2011.
Que va deixar consignada la seva última voluntat en testament autoritzat pel Notari
que fou de Cardedeu, n’I. C. P. C., el dia 26 d’abril de 1991 amb el número de protocol
XXX.
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Que entre d’altres; Prellega a la seva filla A. M. S. A., la heretat anomenada XXX,
composta d’una casa de conreu, número XX, un terreny de trenta-quatre quarteres i
cinc quartanes. Constitueix la finca registral XXX, al volum XXX, llibre X, foli XXX.
Que el cabal relicte deixat per la causant contempla el ple domini de XXX adquirint la
nua propietat per prellegat. La Finca resulta lliura de càrregues i gravàmenes.
Que la Sra. A. M. S. A. accepta entre d’altres a títol de prellegat el ple domini de la
finca registral XXX anomenada XXX.
Que consta a l’expedient document subscrit per les Sres. T. S. A. i R. S. A., en el qual
posen de manifest la conformitat en que es procedeixi al canvi de titularitat de la
subvenció atorgada en la línia de rehabilitació d’habitatges 2010, per import de
1.673,18 € i destinada a obres de rehabilitació de la masia XXX, a favor de la seva
germana Sra. A. M. S. A..
Que amb data 12 de setembre de 2011 es van presentar el compte justificatiu amb
aportacions de justificants de despesa, els quals revisats el seu contingut s’observen
que son correctes.
Vistos aquests antecedents cal procedir al canvi de titular de la subvenció, atorgada
en la línia de rehabilitació d’habitatges i destinada a obres de rehabilitació de la masia
XXX, per un import de 1.673,18 €, a favor de la Sra. A. M. S. A.
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.- Acceptar el compte justificatiu amb aportacions de justificants de despesa,
presentats, a nom de A. M. S. A., amb la factura de les activitats realitzades a nom de
Teresa Arabia Perxachs.
Segon.- Autoritzar el pagament de la subvenció a favor de la Sra. A. M. S. A., en la
línia de rehabilitació d’habitatges 2010, destinada a obres de rehabilitació de la masia
XXX, per un import de 1.673,18 €, d’acord amb els arguments esmentats a la part
expositiva.
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’interessada pel seu coneixement i als
efectes escaients.
99.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de titular de justificació de la
subvenció atorgada l’any 2011 per a activitats a desenvolupar en l’àmbit dels
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parcs naturals, per defunció de la interessada, per import de mil quatre-cents
trenta euros amb vint-i-dos cèntims (1.430,22) €.- 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 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, 2011.
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 en el marc d’aquesta convocatòria es va atorgar una subvenció a la Sra.
Teresa Arabia Perxachs, en la línia de rehabilitació d’habitatges, destinada a obres de
rehabilitació de la masia XXX, per un import de 1.430,22 €.
Vist que en escrit, amb data de registre d’entrada de 29 de juny de 2011, la filla de
l’interessada ens manifesta la defunció de la titular de la subvenció, Teresa Arabia
Perxachs, adjuntant el certificat de defunció i sol·licitant el canvi de la titular de la
subvenció.
Atès que en escrit de data 12 de setembre de 2011, la filla de l’interessada va aportar
l’escriptura de consolidació d’usdefruit i d’acceptació d’herència testada de Na Teresa
Arabia Perxachs, expedida per B. F. L., Notari de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, de
dat 4 d’agost de 2011 i número de protocol XXX que diu:
“Que compareixen les Sres. Na T. S. A., Na A. M. S. A. i Na R. S. A. i exposen que
la seva mare Na Teresa Arabia Perxachs amb DNI núm. XXXXXXXXX va morir el
dia 1 d’abril de 2011.
Que va deixar consignada la seva última voluntat en testament autoritzat pel Notari
que fou de Cardedeu, I. C. P. C., el dia 26 d’abril de 1991 amb el número de
protocol XXX.
Que entre d’altres; Prellega a la seva filla A. M. S. A., la heretat anomenada XXX,
composta d’una casa de conreu, número XX, un terreny de trenta-quatre quarteres
i cinc quartanes. Constitueix la finca registral XXX, al volum XXX, llibre X, foli XXX.
Que el cabal relicte deixat per la causant contempla el ple domini de XXX adquirint
la nua propietat per prellegat. La Finca resulta lliura de càrregues i gravàmenes.
Que la Sra. A. M. S. A. accepta entre d’altres a títol de prellegat el ple domini de la
finca registral XXX anomenada XXX”.
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Vistos aquests antecedents es pot procedir al canvi de titular de la subvenció,
atorgada l’any 2011, en la línia de rehabilitació d’habitatges i destinada a obres de
rehabilitació de la masia XXX, per un import de 1.430,22 €, a favor de la
Sra. A. M. S. A.
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.- Procedir, per defunció de la titular, al canvi de beneficiaria de la subvenció
atorgada a la Sra. Teresa Arabia Perxachs, en la línia de rehabilitació d’habitatges
2011, destinada a obres de rehabilitació de la masia XXX, per un import de 1.430,22
€, a favor, d’acord amb
l’escriptura de consolidació d’usdefruit i d’acceptació
d’herència, de la finca, objecte de subvenció, XXX, de A. M. S. A.
Segon.- Establir que la data màxima de justificació de la subvenció serà el 30 de juny
de 2012 i, aquesta, s’haurà de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació
de justificants de despesa emesos al nom de la nova beneficiaria , d’acord amb la
Base 20 de les Bases Reguladores d’aquestes subvencions.
Tercer.- Comunicar els presents acords a l’interessada pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
100.- 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
Olesa de Montserrat-Esparreguera al municipi d’Olesa de Montserrat.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
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
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per a l’any 2011 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament d’Olesa de Montserrat i l’ADF Olesa de MontserratEsparreguera 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.
Vist el punt 3.3.f) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del
23 de setembre de 2011.
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: Olesa de Montserrat-Esparreguera – NIF XXXXXXXXX
Municipi: Olesa de Montserrat –
Concepte previst inicialment:

Cost d’obra

%

Subvenció

Arranjament en terrenys de trànsit del camí de
Can Matetes a la riera i obertura de la selecció
de servei en vegetació principalment a

800 €

80

640 €

Arranjament en terrenys de trànsit del camí de
Sant Jaume i obertura de la secció de servei
En vegetació principalment arboria/arbustiva

4.000 €

80

3.200 €

Repàs de manteniment de la plataforma i de la
secció de servei del camí de Can Matetes

1.280 €

80

1.024 €
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Proposta de canvi de destinació:

Cost d’obra

%

Subvenció

Repàs de manteniment d’un tram de 2,1 km. del
camí d’Olesa de Montserrat al Pla del Fideuer (1)

3.360 €

95

2.688 €

Repàs de manteniment del camí de les Pujades
(17)

2.720 €

95

2.176 €

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Olesa de Montserrat-Esparreguera i a
l’ajuntament d’Olesa de Montserrat.
101.- 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
Olesa de Montserrat-Esparreguera al municipi d’Esparreguera.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 27 de febrer de 2011 va aprovar les
bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre d’altres
a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB amb
data de 7 de febrer de 2011.
Atès que la Junta de Govern en data de 28 d’abril de 2011 va aprovar el dictamen que
proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2011 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament d’Esparreguera i l’ADF Olesa de Montserrat-Esparreguera 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.
Vist el punt 3.3.f) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del
23 de setembre de 2011.

236/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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: Olesa de Montserrat-Esparreguera – NIF XXXXXXXXX
Municipi: Esparreguera –
Concepte previst inicialment:
- Arranjament en terrenys de trànsit del tram 1
del camí de Can Comelles, obertura de la
secció de servei en vegetació principalment
arbòria
Proposta de canvi de destinació:
- Repàs de manteniment del camí número 11
d’Esparreguera a Collbató i d’un tram del
camí número 13 de Can Rubió als Vinyals

Cost d’obra

%

Subvenció

1.120 €

80

896 €

Cost d’obra

%

Subvenció

1.120 €

80

896 €

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Olesa de Montserrat-Esparreguera i a
l’ajuntament d’Esparreguera.
102.- 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 La
Pobla Castellar al municipi de La Pobla de Lillet.- 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,
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excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament de La Pobla de Lillet i l’ADF La Pobla Castellar 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.
Vist el punt 3.3.f) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del
23 de setembre de 2011.
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
ACORDS
Primer.- Autoritzar els següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2011 per
la prevenció local d’incendis forestals:
ADF: La Pobla Castellar – NIF XXXXXXXXX – Municipi: La Pobla de Lillet
Concepte previst inicialment:
Repàs de manteniment carretera de la
Pineda
Proposta de canvi de destinació:
Repàs de manteniment al camí
d’Ardericó fins a la Collada de Monclús

des

Cost d’obra

%

Subvenció

3.000 €

95

2.850 €

Cost d’obra

%

Subvenció

3.000 €

95

2.850 €

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF La Pobla Castellar i a l’ajuntament de La
Pobla de Lillet.
103.- Dictamen que proposa aprovar la regularització del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès
Occidental que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
forestals 2011.- 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, en col·laboració amb 242 Ajuntaments, 107 ADF i
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals.
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Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.
Vist que el Pla de Vigilància té un desplegament de 222 persones entre Enginyers,
Operadors i Informadors contractats per les Federacions d’ADF, que fins a l’1 de
setembre recorren les rutes de vigilància dels nostres boscos, aquest Pla.
Atès que en data de 31 de març de 2011 es va aprovar el dictamen que proposa
aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF del Vallès Occidental que
participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2011, on consten
els compromisos que contreuen les parts, entre els que es proposa satisfer a la
Federació la quantitat de 128.894,32 € per finançar les despeses del Pla d’informació i
vigilància i el programa de seguretat laboral, establerts en el pacte tercer del conveni
de col·laboració.
Vist que durant la campanya s'han realitzat més incorporacions (altes i baixes) de
personal que han comportat més serveis tècnics i revisions mèdiques relatives a la
prevenció de riscos laborals que les pressupostades prèviament que han comportat
dèficit en la Federació del Vallès Occidental que cal regularitzar, d’acord amb el pacte
tercer del conveni esmentat, segons els càlculs que s’adjunten a continuació:
ADF
Federació d’ADF del
Vallès Occidental

NIF

SUBVENCIÓ
CONCEDIDA

DESPESA

BALANÇ

XXXXXXXX

128.894,32 €

129.050,36 €

156,04 €

Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona,
les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del
23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
ACORDS
Primer.- Aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès per regularitzar el
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dèficit de cent cinquanta-sis euros amb quatre cèntims (156,04) €, per al finançament
de serveis tècnics i revisions mèdiques relatives a la prevenció de riscos laborals
derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011.
Segon.- Autoritzar i disposar l’augment de la despesa per un import de cent cinquantasis euros amb quatre cèntims (156,04) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/A1001/172A0/48905, que es farà efectiva la Federació d’ADF del Vallès Occidental,
i que justificarà tal i com s’indica en els convenis de la Campanya d’Informació i
Vigilància del 2011.
Tercer.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Vallès Occidental.
104.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la Convocatòria de
les Subvencions de la Prevenció Local d’Incendis Forestals per a l’any 2012.- 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 en el decurs dels darrers anys ha donat suport als
municipis per la redacció dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals
previstos a la legislació vigent.
Atès que les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988 de 30 de
març, Forestal de Catalunya, són entitats amb personalitat jurídica i plena capacitat
d’obrar, i que la seva finalitat, segons l’art. 34, és l’actuació coordinada en la Prevenció
d’Incendis Forestals, mitjançant l’agrupació de les parts interessades en aquest tema,
tant de l’esfera pública com privada.
Atès que les ADF tenen una gran capacitat per l’execució de les obres programades
en els esmentats Plans de Prevenció.
Atès que l’execució d’aquests Plans exigeix un recolzament econòmic de
l’administració que es justifica per la manca de rendibilitat de la superfície forestal.
Atès que el desenvolupament dels plans es fa amb l’aprovació municipal de totes les
actuacions.
Atès que dins d’aquesta necessària línia de continuïtat i per l’any 2012, l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona ha
redactat les bases reguladores i convocatòria de les subvencions per a la prevenció
local d’incendis forestals amb la finalitat de concedir uns ajuts a les ADF pel
desenvolupament dels esmentats Plans de Prevenció.
Vist el punt 3.3.b) i e) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de
la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB
del 23 de setembre de 2011.
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
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria de les subvencions en règim
de concurrència competitiva per a la prevenció local d’incendis forestals, i que han de
regir l’atorgament d’ajuts a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), per a
l’execució dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals, per a l’exercici 2012, el text
íntegre el qual és el següent:
“BASES

REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA PREVENCIÓ
LOCAL D’INCENDIS FORESTALS
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220115120003423
Capítol I. Definicions generals. Objecte i vigència d’aquestes bases

Article 1.- El Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) es el document redactat
conjuntament per els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal i la Diputació de
Barcelona que defineix les infrastructures passives de prevenció del municipi, les inversions
per noves accions i per el manteniment de les antigues, i el ritme previst d’execució.
Article 2.- L’Import Teòric Municipal de subvenció (ITM), es la quantitat que s’obté per cada
municipi de la província de Barcelona al considerar el pressupost disponible per aquestes
subvencions, la superfície total del municipi, la superfície forestal del municipi, la seva
pluviometria anual i el nombre d’incendis superiors a 20 ha dels darrers 40 anys.
Article 3.- L’objecte d’aquestes Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a
seguir per a la sol·licitud, la concessió i la justificació de subvencions per a despeses
destinades a l’execució dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis, d’acord amb el que
estableix l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona vigent, així
com la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (LGS).
Article 4.- Aquestes Bases s’aplicaran a la convocatòria de subvencions corresponents a
l’any 2012, i seran vigents fins a la liquidació total de les subvencions que es concedeixin.
L’atorgament de les subvencions estarà supeditat a la corresponent consignació
pressupostària anual
Article 5.- Les esmentades subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són
lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la llei o en
aquestes bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedent.
Capítol II. Requisits dels beneficiaris/àries i conceptes subvencionables
Article 6.- Poden sol·licitar subvencions per a les finalitats esmentades a l’article 1
d’aquestes Bases, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) legalitzades o altres
Associacions sense afany de lucre que tinguin entre els seus objectius la Defensa contra els
Incendis Forestals.
Article 7.- No podran acollir-se a la present convocatòria de subvencions les ADF o
Associacions que tinguin concedida, per la totalitat de les actuacions subvencionades en la
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convocatòria de l’any 2011, una pròrroga per al primer trimestre de l’any 2012 o tinguin la
subvenció revocada, sempre que no existeixi una justificació motivada. Les ADF que tinguin
concedida una pròrroga o revocada una part de les obres subvencionades el 2011, es
podran acollir a la present convocatòria per un import proporcional al justificat l’any 2011.
Article 8.- Són subvencionables les despeses per a l’execució d’actuacions de manteniment
previstes en els Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals.
No són subvencionables les següents despeses:
a) Les realitzades abans del dia 1 de gener de 2012.
b) Les derivades del personal que participi en l’extinció d’incendis forestals, ni tampoc les
generades per altres conceptes en la mateixa extinció.
c) Les que resultin de satisfer les primes d’assegurances del personal i dels béns immobles.
d) Les d’adquisició de terrenys o drets necessaris per dur a terme els plans o programes de
prevenció d’incendis forestals.
e) Les d’actuacions no previstes en els Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals.
Capítol III. Procediment de sol·licitud
Article 9.- Els/les beneficiaria/àries han de presentar, per a cadascun dels seus municipis
integrants que disposin de Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals, la següent
documentació:
a) Instància individualitzada, d’acord amb el model establert per la Diputació de Barcelona,
signada pel president de l’entitat peticionària i l’alcalde corresponent, i adreçada a
l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en la qual es farà constar la
identificació del qui subscriu, la identificació del beneficiari, i el concepte de cada una de
les accions que figuren en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals i per les
que es sol·licita la subvenció.
b) Declaració responsable acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social.
c) Pressupost detallat de les despeses a realitzar (IVA inclòs), ajustant al màxim possible
els preus unitaris que figuren en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.
d) En el cas d’obres i instal·lacions fixes, o construcció de nous camins en terrenys de
propietat privada, document acreditatiu de l’autorització del propietari a l’execució de les
obres. En la present convocatòria, i excepte casos de justificada prioritat, no s’atorgarà
subvenció a les obres d’aquest apartat.
e) Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar a la Diputació les que s’obtinguin en el futur.
Article 10.- Tota la documentació esmentada s’haurà de presentar a qualsevol dels
Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, 126 (edifici Can
Serra), de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; Carrer de Comte d’Urgell, 187 (edifici del
Rellotge), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (edifici
Serradell Trabal -Recinte Mundet), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Carrer Londres,
55, (edifici Londres), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona), a
partir del dia següent a la publicació de la convocatòria d’aquestes bases i com a màxim fins
al dia 10 de febrer de 2012. La documentació també es pot presentar, dins del termini
esmentat, per qualsevol des mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. La instància es presentarà amb una còpia que, un cop segellada,
servirà de comprovant per al sol·licitant.
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Article 11.- La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i
l’acceptació de les Normes que la regulen. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que
assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i els exigits per la present convocatòria específica,
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals requerirà a l’interessat perquè,
en un termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb
indicació de que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.
Capítol IV. Quantia total màxima i import individualitzat
Article 12.- L’import que es destinarà l’any 2012 a subvencionar aquestes actuacions serà
de dos milions tres-cents vuitanta-quatre mil quatre-cents (2.384.400) €, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries G/A1001/172A0/48900 i G/A1001/172A0/78900 per uns imports
de dos milions tres-cents vuitanta-tres mil quatre-cents (2.383.400) €, i mil (1.000) €,
respectivament.
Article 13.- L’import individualitzat de la subvenció no podrà excedir els percentatges
següents sobre la despesa total de la inversió:
-

95% per a municipis de menys de 5.000 habitants.
90% per a municipis de més de 5.000 i menys de 10.000 habitants.
85% per a municipis de més de 10.000 i menys de 20.000 habitants.
80% per a municipis de més de 20.000 habitants.

Capítol V. Criteris objectius d’atorgament de les subvencions
Article 14.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de forma
motivada i justificada, podrà desestimar obres, intervencions o adquisicions quan no guardin
relació amb el PPI vigent. També podrà desestimar totes aquelles obres que se sol·licitin
amb un pressupost d’execució (IVA inclòs) superior en més d’un 20% al pressupost
determinat en el programa econòmic del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.
Article 15.- Tots els sol·licitants que compleixin els requisits dels Capítols II i III tindran
garantida una subvenció. Les subvencions seran sempre per accions complertes establertes
en el planejament. No podran atorgar-se subvencions parcials a les accions definides als
PPI.
Article 16.- La proposta de concessió de subvencions entre els sol·licitants es realitzarà
aplicant l’article següent a la classificació obtinguda sumant per a cada sol·licitud el valor
dels següents criteris de distribució:
1) Diferencial entre l’import sol·licitat i l’ITM. Fins a 5 punts, segons la taula següent:
Diferencial
Inferior al 10 %
Entre 10% i 15%
Entre 15% i 20%
Entre 20% i 25%
Superior al 25%

Punt. màx.
5
3
2
1
0

2) Antelació en l’execució, respecte a la data límit de justificació, de les subvencions
anteriorment atorgades per la Diputació de Barcelona, per a l’execució del PPI. Fins a 2
punts, segons la taula següent:
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Antelació
> 5 mesos
> 2 mesos
Sense antelació

Punt. màx.
2
1
0

3) Respecte a l’ordre de prioritats marcat en el PPI. Fins a 3 punts, segons la taula següent:
Respecte
Total
Més del 50%
Entre el 25 i el 50%
Menys del 25%

Punt. màx.
3
2
1
0

Article 17.- Quan la suma de totes les sol·licituds rebudes i aprovades superi la quantitat
disponible per les subvencions es procedirà a un ajust de les esmentades sol·licituds
d’acord amb el criteri següent:
Les sol·licituds es classificaran de major a menor d’acord amb la puntuació definida a
l’article anterior. Per ajustar el total sol·licitat a la disponibilitat existent es començarà a
retirar una acció por sol·licitud començant per les classificades en darrera posició.
Quan la suma de totes les sol·licituds rebudes i aprovades sigui inferior a la quantitat
disponible per atorgar les subvencions es procedirà a un ajust de les esmentades sol·licituds
d’acord amb el criteri següent:
Utilitzant la classificació anterior es recuperaran accions concretes desestimades inicialment
començant per les classificades en primera posició
Capítol VI. Procediment de concessió
Article 18.- El procediment de concessió serà per concurrència competitiva.
Article 19.- L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: El President de la
Corporació, el Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, el Diputat Adjunt d’Espais
Naturals i el Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient i un membre de la
Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat designat pel Diputat Delegat
d’Espais Naturals i Medi Ambient. El President de la Corporació podrà delegar les seves
funcions en el Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
Capítol VII. Terminis de resolució, de notificació i règim de recursos
Article 20.- El termini per atorgar les subvencions serà, com a màxim, 3 mesos a comptar
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Acordada la
concessió de subvenció, la Diputació de Barcelona ho notificarà, en un termini màxim de 10

244/263

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb l’art. 59 LRJAPPAC, a les
persones beneficiàries d’aquella, mitjançant diligència del Secretari de la Corporació.
Article 21.- El transcurs del termini previst per a l’atorgament i notificació de la subvenció
sense que la Corporació hagi dictat cap resolució sobre la seva procedència farà que
s’entengui desestimada la sol·licitud. La resolució del procediment posa fi a la via
administrativa i contra la mateixa es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.
Tanmateix es donarà trasllat de l’acord d’atorgament als Ajuntaments vinculats a cadascun
dels beneficiaris/àries, per tal que en tinguin coneixement.
Capítol VIII. Acceptació de la subvenció
Article 22.- L’acceptació s’entendrà efectuada de forma tàcita, si pel fet del transcurs d’un
mes des de la notificació de la concessió el/la beneficiari/ària/ no ha manifestat
expressament les seves objeccions.
Capítol IX. Obligacions dels beneficiaris/àries
Article 23.- Són obligacions dels beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’art.14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les obligacions fiscals i financeres
i de la seguretat social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El Pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
Capítol X. Termini i forma de justificació
Article 24.- Les obres s’hauran d’executar i justificar entre la data de la seva concessió
als/les beneficiaria/àries i fins el dia 30 de novembre de 2012.
Article 25.- La percepció de les subvencions regulades per aquestes Bases requereix la
presentació prèvia d’un compte justificatiu, amb aportació de justificants de despesa, previst
a l’art. 23.1.a) OGS, segons model normalitzat facilitat de l’Oficina Tècnica de Prevenció
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d’Incendis Forestals, previst a l’art. 72 del Reglament de la Llei General de Subvencions, el
qual contindrà:
a) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la
concessió de la subvenció amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts.
b) Una memòria econòmica justificativa que contindrà:
b.1) Una relació de les despeses identificant el creditor, l’import, la data d’emissió.
b.2) Factures de les obres subvencionades, originals o còpies compulsades, a nom de
l’ADF, detallant les obres ajustades al pressupost i especificant el NIF de l’empresa,
i amb la signatura i segell de conformitat de l’Ajuntament i de l’ADF.
b.3) Relació d’altres subvencions rebudes per la mateixa activitat, indicant l’import i
procedència.
c) Certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social.
Article 26.- La documentació justificativa s’ha de presentar directament a l’Oficina Tècnica
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Si la documentació presentada en temps hàbil
és incorrecta o incompleta, aquesta Oficina Tècnica, ho comunicarà a l’interessat i li
concedirà un nou termini improrrogable de 10 dies per corregir-la o completar-la.
Article 27.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la
presenti en un termini de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
Article 28.- De forma extraordinària, el/la beneficiari/ària podrà presentar una sol·licitud
argumentada de pròrroga per tal de poder presentar la documentació justificativa durant el
primer trimestre de 2013. L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
serà l’encarregada de valorar-la i de trametre una resolució al respecte en el termini màxim
d’un mes.
Article 29.- Els/les beneficiaris/àries que, per causes insuficientment motivades, hagin
superat el termini de justificació i els sigui revocada la subvenció, així com els per la mateixa
causa tinguin concedida una pròrroga, en tots dos casos per la totalitat de les obres, no
podran acollir-se a la convocatòria de subvencions de l’any 2013.
Article 30.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, un cop rebuda la
documentació justificativa, podrà comprovar, pels mitjans que estimi convenients, la
despesa realitzada, la correcta inversió de les qualitats atorgades i el compliment dels
compromisos contrets pel beneficiari, d’acord amb el que es disposa a les presents Bases, i
exigir, en cas de falsedat o incompliment, el reintegrament de les ajudes concedides,
incrementades amb la quantia que resulti de l’aplicació de l’interès legal, sense perjudici de
les responsabilitats que s’originin.
Article 31.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals realitzarà la
comprovació de les obres, intervencions o adquisicions subvencionades a cada municipi
únicament quan s’hagi rebut la justificació de la totalitat d’aquestes. Un cop comprovat i
certificat que les obres, intervencions o adquisicions han estat realitzades, es farà efectiva la
subvenció.
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Article 32.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals podrà tanmateix
exigir una còpia del contracte i de l’estudi de riscos laborals de les actuacions realitzades,
com a condició prèvia per procedir a la seva comprovació.
Article 33.- 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.
Article 34.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució. Amb
posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiar/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
Article 35.- En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici serà necessari efectuar el
tràmit d’audiència prèvia del beneficiari per un període de 10 dies.
Article 36.- El/La beneficiari/a pot renunciar a la subvenció, i quedarà alliberat/da de la
càrrega a la qual es trobi sotmesa aquella, i perdrà el dret a exigir-la. La renúncia serà per
escrit, el mes aviat possible i així que es tingui la certesa de l’impossibilitat en realitzar
l’activitat subvencionada.
Article 37.- Totes les modificacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels
mateixos mitjans utilitzats per a la concessió inicial.
Article 38.- La subvenció atorgada a el/la beneficiari/ària serà compatible amb qualsevol
altra concedida amb la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics o privats,
sempre que, conjuntament amb la de la Diputació de Barcelona, no excedeixi el 100% del
total de l’actuació a realitzar.
Capítol XI. Incompliment, reintegrament, infraccions i sancions derivades de les
subvencions
Article 39.- L’incompliment de qualsevol determinació de les present Bases dóna lloc a la
revocació de la subvenció concedida.
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 87/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona, les Bases d’Execució del Pressupost General per al present
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exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.
Disposició final
Un cop aprovades aquestes Bases, se’n donarà publicitat mitjançant anunci al Butlletí Oficial
de la Província d’acord amb el que estableix l’Ordenança General de Subvencions vigent de
la Diputació de Barcelona i seran trameses a tots els ajuntaments de la província i ADF. Així
mateix, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals facilitarà tota mena
d’informació a qualsevol interessat que la sol·liciti.
La concurrència a aquest procés de concessió de subvenció implicarà la manifestació tàcita
de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva
publicació en els termes establerts en el paràgraf anterior d’acord amb el que es preveu a la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, però
aplicant-se l’excepcionalitat de la publicitat, prevista en la pròpia LGS.”

Segon.- Aprovar la convocatòria publica per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior.
Tercer.- Autoritzar una retenció de crèdit per un import dos milions tres-cents vuitantaquatre mil quatre-cents (2.384.400) €. amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
G/A1001/172A0/48900 i G/A1001/172A0/78900 del pressupost 2012, per uns imports
respectius de dos milions tres-cents vuitanta-tres mil quatre-cents (2.383.400) € i mil
(1.000) €.
Quart.- Condicionar l’eficàcia d’aquests acords a l’existència de crèdit en el pressupost
de l’any 2012.
Cinquè.- Exposar al públic l’anunci de les Bases i de la convocatòria de les
subvencions precedents durant el període de vint dies hàbils, als efectes de
reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article
124 del Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de
juny de 1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions aprovada per
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data de 15 de
gener de 2009.
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat.
Sisè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i finalitzarà el dia 10 de febrer de
2012.
Gerència de Serveis de Medi Ambient
105.- Dictamen que proposa aprovar la reducció de l’import de cent vuitanta-tres
mil vuit-cents quaranta-nou euros amb setanta-quatre cèntims (183.849,74) €
corresponent a l’ajut per a “l’Ampliació de l’actual planta de transferència de
residus de la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió RSU” en virtut
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d’haver-se concedit un canvi de destinació.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió RSU es van comprometre a preacordar
i desenvolupar conjuntament la necessitat de “l’Ampliació de l’actual planta de
residus”.
La Junta de Govern, en la reunió ordinària de data 23 de desembre de 2010, aprovà,
en el marc del Pla de concertació Xarxa de Barcelona Municipis de Qualitat 20082011, el conveni específic 10/X/69997 amb una despesa de dos-cents sis mil cent
trenta-sis euros amb catorze cèntims (206.136,14) € i amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/B1100/172B0/76360.
En data 1 de març d’enguany es va aprovar un primer pagament parcial de l’ajut per
import de 15.277,20 €, el qual fou abonat en data 23 de març d’enguany.
En data 7 d’abril d’enguany s’aprovà un segon pagament parcial, per import de
7.009,20 €, què fou abonat el 28 d’abril.
Atès que amb data 20 de juny de 2011, la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la
gestió RSU va sol·licitar un canvi de destinació i de beneficiaris, per l’import restant de
l’ajut, cent vuitanta-tres mil vuit-cents quaranta-nou euros amb setanta-quatre cèntims
(183.849,74) €.
Vist l’escrit de data 26 d’octubre de 2011, mitjançant el qual el Diputat delegat per a la
Cooperació Local, comunica a la Mancomunitat de l’Alt Maresme per al la Gestió de
Residu Sòlid Urbans i del Medi Ambient, l’acceptació del canvi de destinació.
Atès que els ajuntaments de Malgrat de Mar, Santa Susanna, Palafolls i Pineda de Mar
han presentat sol·licitud per a cadascuna de les noves actuacions, acompanyada del
formulari XG-0101 “Tramitació del preacord” acreditant el compliment de les
condicions de maduresa de l’actuació” i que, amb l’informe favorable del centre gestor,
han estat acceptades per de Govern Local d’acord amb el següent detall:
Ens beneficiari inicial

Nou ens
beneficiari

Mancomunitat de l’Alt
Maresme per a la
Gestió de Residus
Sòlids Urbans i del
Medi Ambient

Ajuntament de
Malgrat
de
Mar

Necessitat
preacordada
Subministrament i
instal·lació de 2
àrees
de
contenidors
soterrats
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Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
suport

56.331,56 €

2011

Suport
Econòmic
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Ens beneficiari inicial

Nou ens
beneficiari

Necessitat
preacordada

Aportació
Diputació

Any
d’inici

Tipus de
suport

Mancomunitat de l’Alt
Maresme per a la
Gestió de Residus
Sòlids Urbans i del
Medi Ambient

Ajuntament de
Santa
Susanna

Millores de les
àrees d’aportació i
de vorera

27.081,07 €

2011

Suport
Econòmic

Ajuntament de
Palafolls

Execució de la
memòria valorada
de la 2a fase de la
Bassa del sector
24 i riera d’En
Jordà

25.683,81 €

2011

Suport
Econòmic

Ajuntament de
Pineda de Mar

Compra
de
contenidors
de
RSU i d’orgànica

40.003,30 €

2011

Suport
Econòmic

Ajuntament de
Pineda de Mar

Remodelació
la jardineria
carrer
Bartomeu

34.750€

2011

Suport
Econòmic

Mancomunitat de l’Alt
Maresme per a la
Gestió de Residus
Sòlids Urbans i del
Medi Ambient
Mancomunitat de l’Alt
Maresme per a la
Gestió de Residus
Sòlids Urbans i del
Medi Ambient
Mancomunitat de l’Alt
Maresme per a la
Gestió de Residus
Sòlids Urbans i del
Medi Ambient

de
del
Dr.

Vista la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (refosa 1/2011) aprovada per Decret de la
Presidència de la Corporació de data 8 de setembre de 2011, publicat 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 la reducció de l’import de cent vuitanta-tres mil vuit-cents quarantanou euros amb setanta-quatre cèntims (183.849,74) € corresponent a l’ajut
corresponent a l’“Ampliació de l’actual planta de transferència de residus” de la
Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió RSU, atorgat en virtut d’acord de la
Junta de Govern de 23 de desembre de 2010
Segon.- Revertir, l’import esmentat a l’acord anterior, a l’aplicació pressupostària
G/B1100/172B0/76360 del pressupost de 2011.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la Mancomunitat de l’Alt Maresme per a la gestió
RSU.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
106.- Dictamen que proposa aprovar la relació de subvencions en el marc de la
convocatòria “Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea
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d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, a favor
d’entitats sense finalitat de lucre, any 2011”, per un import de cinc-cents
seixanta mil dos-cents quaranta-dos euros amb quaranta-tres cèntims
(560.242,43) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreten en la Llei
38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol així com els
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.
Vista 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 BOP
núm.13,annex 1, de 15 de gener de 2009.
Vist que en el desplegament de les previsions de la dita Ordenança General de
Subvencions, la Junta de Govern de la Diputació, en sessió celebrada el dia 29 de
setembre de 2011, va aprovar la convocatòria i bases específiques per a l’atorgament
de subvencions a favor de entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social per a l’any 2011.
Vist l’ article 12 de les esmentades bases que estableixen que la proposta de
concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït d’acord
amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació
de Barcelona.
Vista la proposta formulada per l’Òrgan col·legiat que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta que s’adjunta com annex al present dictamen.
Vista la Refosa 1/2011, apartat 3.3 e), sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple i publicada al BOPB de data
23 de setembre de 2011.
Per tot això, atesos els motius exposats , en ús de les atribucions que té conferides, la
Vicepresidenta quarta i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva
a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la següent relació de subvencions en el marc de la convocatòria de
“Bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les
Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social, a favor d’entitats sense finalitat de
lucre, any 2011.
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CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

Creu Roja Espanyola a Barcelona
Fundació Vicki Bernadet
ArrelsFundació
As. Comp. Pro-discapacitats

KITS DE SUPORT SOCIAL
PARLANT PREVENIM L'ABÚS".
EQUIP DE CARRER
CAP USUARI SENSE RECURS II
INCREMENT
DE
RECAPTACIÓ
I
Fundació Privada Banc dels
DISTRIBUCIÓ
D'ALIMENTS
AMB
Aliments
CONTINUÏTAT DE LA XARXA DE FRED
ELIMINACIÓ
DE
BARRERES
DE
Federació de Persones sordes de COMUNICACIÓ: SERVEI D'INTÈRPRETS
D'LSC
A
LA
PROVÍNCIA
DE
Catalunya
BARCELONA, 2011
Associació
Pro-Disminuïts
del
EXCLUSIÓ SOCIAL: NO HI ENTRIS
Penedès
Fundació Lliga Catalana d'ajuda SERVEI
D'ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA
oncològica
INTEGRAL
AJUTS
A
NECESSITATS
VITALS
Acció Solidària contra l'Atur
D'ATURATS I PROCESSOS D'INSERCIÓ
LABORAL
Casal dels Infants per l'Acció Social EL CARRILET. ESPAI SOCIEDUCATIU
als Barris
PER INFANTS I FAMÍLIES
Fundació Innovació per l'Acció
SACAPI
Social
SUPORT A LA XARXA DE CENTRES
Caritas Diocesana de Barcelona
OBERTS I DE LLEURE
OBERTAMENT
ASSOCIACIÓ OBERTAMENT PROJECTE DE LLUITA
CATALANA PER A LA LLUITA CONTRA L'ESTIGMA DE LA SALUT
CONTRA L'ESTIGMA EN SALUT
MENTAL A CATALUNYA
Agrupació d'Entitats per a l'Acollida PROJECTE D'INCLUSIÓ SOCIAL I
de Menors Immigrants a Catalunya LABORAL: PIS D'AMICS
Fundació Marianao-CIJM
PROJECTE DAVID
Federació
d'Associacions
de CURS DE FORMACIÓ PER A FAMILIARS
Familiars
Malalts
Alzheimer I
CURADORS
DE
MALALTS
Catalunya
D'ALZHEIMER
TALLERS DE MEMÒRIA AMB SUPORT
Federació d'Associacions de gent
INFORMÀTIC I XERRADES SOBRE
Gran de Catalunya
ERGONOMIA POSTURAL
PROJECTE XARXA PER A LA INCLUSIÓ
Coordinadora
d'Associacions
i
DE
LES
PERSONES
AMB
Patronats de Disminuïts del Baix
DISCAPACITAT
I/O
TRANSTORN
Llobregat
MENTAL DEL BAIX LLOBREGAT
IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN EL
TREBALL. ORIENTACIÓ I SUPORT A LA
FUNDACIÓ PRIVADA APADIS LES
INSERCIÓ
SOCIOLABORAL
DE
FRANQUESES
COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE MAJOR
VULNERABILITAT
SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL PER A
Fundació Privada Mambré
PERSONES SENSE SOSTRE
Assistència i Gestió Integral, PAIF
"PROGRAMA
D'ATENCIÓ
Fundació Privada
INTEGRAL A FAMÍLIES
Fundació
Privada
de
l'Obra SERVEI D'ATENCIÓ I ACOLLIDA A EXMercedària
RECLUSOS
FOMENT DE LA INTEGRACIÓ DEL
FUNDACIÓ
SECRETARIAT COL·LECTIU
GITANO
IMMIGRANT
PROCEDENT DE PAÏSOS DE L'EST
GITANO
D'EUROPA
TRACTAMENT D'ENOLISME CRÒNIC,
Associació Rauxa
TABAQUISME I ALTRES DROGUES EN
TRANSEÜNTS CRÒNICS SENSE LLAR
SERVEI
D'ORIENTACIÓ
I
Fundació Privada Ared
ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ
LABORAL
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90,00
85,00
85,00
85,00

Total
Subvencionat
21.343,74
9.176,00
18.755,00
20.157,98

85,00

20.157,98

84,00

15.302,62

84,00

11.000,00

83,00

15.120,44

83,00

15.120,44

83,00

12.000,00

81,00

12.700,00

79,00

8.384,65

79,00

8.384,65

78,00

8.278,52

77,00

8.172,38

75,00

7.500,00

75,00

3.000,00

75,00

7.960,11

75,00

7.960,11

75,00

7.960,11

75,00

7.960,11

75,00

7.960,11

75,00

7.016,00

75,00

7.960,11

75,00

7.960,11

Punts
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CIF

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

COMUNICA'T AMB SEGURETAT PREVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA
I
FOMENT
D'UN
ÚS
SEGUR
I
Associació Catalana per la infància RESPONSABLE DE LES TECNOLOGIES
maltractada
DE LA INFORAMCIÓ I DE LA
COMUNICACIÓ (TIC) PER A INFANTS,
ADOLESCENTS
FAMÍLIES
I
EDUCADORS
FEDERACIÓ
CATALANA
DE
AJUTS BÀSICS
FAMÍLIES MONOPARENTALS
SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A LA
L'Alba Centre Especial
INSERCIÓ SOCIAL
Associació per a l'Estudi i Promoció ITINERARIS
PERSONALITZATS
del Benestar Social
D'INSERCIÓ
Fund. Cat. Tutelandum psiq
SERVEI DE PRETUTELES
Fundació Privada Institut de
CASAL EN FAMÍLIA
Reinserció Social
Associació Compartir - Grup Social
CENTRE OBERT COMPARTIT EL PINAR
Marista
Federació
d'Associacions
Catalanes de pares i persones ACCESSIBILITAT PER A TOTHOM
sordes
PROGRAMA D'INSERCIÓ LABORAL I
FUNDACIÓ PRIVADA PREVENT
FOMENT DE L'OCUPACIÓ UNOMAS
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
INSERCIÓ
I
ACOMPANYAMENT
Fundació Privada Projecte Aura
LABORAL
DE
PERSONES
AB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
Fundació Privada Clariana
ENTRE VEÏNS CATALUNYA
Fed.
d'Entitats
d'atenció
i PROJECTE DE PARTICIPACIÓ INFANTIL
d'educació
I JUVENIL: I TU, QUÈ OPINES?
Fundació
Privada
La
Roda,
MOSAIC DE COLORS
d'Accions Culturals i del Lleure
SERVEI D'ATENCIÓ I DENÚNCIA PER A
SOS Racisme Catalunya
LES VÍCTIMES DE RACISME I/O
SENOFÒBIA (SAID)
Maristes
Hermanos
Prov.
CENTRE OBERT RIALLES
L'Hermitage
Recursos educatius per la infància
SERVEI INTEGRAL AL MENOR
en risc
Fundació La Vinya d'Acció Social
CENTRE OBERT BOCINS
Fundació Privada El Llindar
VENTALLERS
Fundació Privada Germina
CENTRE OBERT GERMINIA
CENTRE OBERT: PROGRAMA DE
Compañia Santa Teresa de Jesús- PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE RISC
Teresianas (Centre Esclat Bellvitge) SOCIAL I DE POBRESA EN LA
INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA
PLA INTEGRAL D'INCLUSIÓ SOCIAL I
D'ACCIÓ
COMUNITÀRIA
PER
A
PERSONES
AMB
DIVERSITAT
Associació d'Amputats Sant Jordi
FUNCIONAL
FÍSICA,
MAJORITÀRIAMENT PERSONES AMB
AMPUTACIÓ
PROGRAMA
CROMA:
ACOMPANYAMENT SOCIOEDUCATIU A
Fundació Autònoma Solidària
ADOLESCENTS I INFANTS EN RISC
D'EXCLUSIÓ
EDUCACIÓ EN EL LLEURE A L'ABAST
DE
TOTHOM_CONSOLIDACIÓ
DEL
CASAL D'ESTIU AL CEIP METRE
Minyones escoltes i guies S. Jordi
MORERA,
I
RECOLÇAMENT
DE
de
Catalunya
demarcació
L'AGRUPAMENT ESCOLTA "EL CAU DE
Barcelonès
LA UBUNTU" AMB LA SEVA ACTIVITAT I
AMB CAP INTANT SENSE JOGUINA I EL
BANC D'ALIMENTS.
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Punts

Total
Subvencionat

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

74,00
74,00
74,00

4.608,84
4.608,84
4.608,84

74,00

4.608,84

74,00

4.608,84

72,00

4.484,28

71,00

3.174,79
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CIF

Entitat

XXXXXXXXX

Associació de Sant Tomàs

XXXXXXXXX

Fundació Nexe

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Nom Projecte
ATENCIÓ
A
PERSONES
TREBALLADORES AMB DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL QUE TREBALLEN EN
L'EMPRESA ORDINÀRIA.
MOU-TE PELS QUIETS: CAMPANYA DE
SENSIBILITZACIÓ

Associació de Familiars d'Alzheimer
AULES DE MEMÒRIA TERAPÈUTIQUES
del Baix Llobregat
RESPIR MUTU: COM A PROMOCIÓ DE
Fundació Catalana per a la Paràlisi L'AUTONOMIA PERSONAL
I LA
Cerebral
SOCIALITZACIÓ
A
TRAVÈS
DEL
LLEURE I DEL RESPIR FAMILIAR.
SUPORT
DOMICILIARI
MULTIDISCIPLINAR
DIRIGIT
A
Fund. Priv. Catalana d'Esclerosi
PERSONES AFECTADES D'ESCLEROSI
LATERAL AMIOTRÒFICA (ELA) I LES
SEVES FAMÍLIES
BIDÓ DE NOU BARRIS
CIRC SOCIAL I COMUNITARI
SUPORT A LES PERSONES AMB
Oncovalles, Fund. Priv. Granollers i CÀNCER DE LA COMARCA DEL VALLÈS
V.O. Contra el càncer
ORIENTAL
MITJANÇANT
EL
VOLUNTARIAT SOCIAL
PROGRAMA FORMATIU PER A JOVES
Fundació Mercè Fontanilles
EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
ITAKA
AL
RAVAL:
ITINERARIS
Fundació Tot Raval
INTEGRALS PER A JOVES DE 16 A 20
ANYS
PROGRAMA PILOT PER LA INSERCIÓ
Fundació Salut i Comunitat
SOCIOLABORAL INTEGRAL PER A
FAMÍLIES
Fund. Priv. Assistència Particular
ÀGORA SOLIDÀRIA
Fundació Privada Hospitalitat de la PISOS D'ACOLLIDA PER A MALALTS
Mare de Déu de Lourdes
DESPLAÇATS A BARCELONA
SERVEI INTEGRAL D'APODERAMENT I
Surt Fundació de dones. Fund.Priv
INCLUSIÓ DE DONES
INTERVENCIÓ INTEGRAL PER A
Associació Iniciatives Solidàries
PERSONES EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ
SOCIAL
PROGRAMA PREINFANT. PROGRAMA
ABD.
Associació
Benestar
i DIRIGIT
A
MILLORAR
LES
EXPERIÈNCIES PRENATALS, NATALS I
Desenvolupament
INICIALS DE LES FAMÍLIES D'ALT RISC
ÊTHOS - ASSOCIACIÓ PER A LA
PROGRAMA
SORTIDA
(
DE
PREVENCIÓ I REHABILITACIÓ
REHABILITACIÓ
INTEGRAL
I
INTEGRAL
DE
LES
REINSERCIÓ SOCIO-LABORAL).
DEPENDÈNCIES
Fundació Privada Quatre Vents, SERVEI
D'ATENCIÓ
D'INFANTS
I
Fundació Privada
FAMÍLIES ELS QUATRE VENTS
ASSOCIACIONISME JUVENIL: INCLUSIÓ
Fundació Save the Children
SOCIAL A PARTIR DE LA CREACIÓ DE
XARXES COMUNITÀRIES
Associació Cedre per a la Promoció
RECURS SOCIOEDUCATIU LA CASETA
Social
Associació Catalana de Malalties
SUPORT INTEGRAL A LES FAMÍLIES
Neuromusculars
Fundació
Privada
Concepció PROJECTE INTEGRAL DE SUPORT A
Juvanteny
LA MAJORIA D'EDAT
COORDINADORS
D'ENTITATS
DE
Associació Punt de Referència
MENTORATGE
Oblates del Santíssim Redemptor DONA I PROSTITUCIÓ: ATENCIÓ
Prov. Cristo
SOCIAL INTEGRAL
PROGRAMA
AMBULATORI
DE
ASSOCIACIÓ DIANOVA ESPAÑA
INSERCIÓ.
FUNDACIÓ SOÑAR DESPIERTO
AMICS PER SEMPRE
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Punts

Total
Subvencionat

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

70,00

4.359,71

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

69,00

2.641,45

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

Associació per la Cultura i l'Oci de ACCIONS PER AL CONEIXEMENT DELS
la Tercera Edat
DRETS DE LA GENT GRAN
II PREMI SOLÉ TURA PER A OBRES
AUDIOVISUALS SOBRE L'ALZHEIMR I
Fundació Privada Uszheimer
ALTRES
PATOLOGIES
NEURODEGENERATIVES
ENVELLIMENT AL NOSTRE SEGLE XXI.
Federació
d'Organitzacions SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA EN
ENTORNS DOMICILIARIS DEPRIMITS I
Catalanes de Gent Gran
EN SITUACIÓ DE RISC SOCIAL (II)
FORMACIÓ PER A PERSONES AMB
Associació de Disminuïts físics DISCAPACITAT FÍSICA D'OSONA. PER
d'Osona
UNA INCLUSIÓ FORMATIVA I LABORAL
DE QUALITAT
ACCIONS COMUNITÀRIES PER A LA
Xarxa Comunitària de Sant Antoni
INCLUSIÓ SOCIAL
CURS DE FORMACIÓ D'AGENTS DE
METGES DEL MÓN
SALUT VIH PER A PERSONES
TRANSEXUALS
SUPORT
A
PERSONES
AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL SENSE
Fundació Privada Sique!
LLAR/ AMB RISC SOCIAL DINS LA
XARXA D'HABITATGE SOCIAL
ESTIMULACIÓ COGNITIVA EN MALALTS
Associació de Familiars de Malalts
D'ALZHEIMER EN FASE LLEU I
d'Alzheimer de Barcelona
MODERADA
Fundació Privada Auria
LLEURE SENSE BARRERES
Taller Jeroni de Moragas, SCCL
LLEURE
Associació Grupo Unión de Sant
AULA D'ESTIU I REFORÇ EDUCATIU
Adrià del Besòs
PROJECTE
D'INTERVENCIÓ
Fundació
Privada
d'Inserció
SOCIOEDUCATIVA AMB INFANTS I
Desenvolupament Acompanyament
JOVES EN RISC D'EXCLUSIÓ DEL
(IDEA)
BARRI DE TORRE ROMEU
CÀRITAS
PARROQUIAL
DE
ANANT MOLT MÉS ENLLÀ
BERGA
Associació Catalana Pro-persones
MEDIACIÓ EN SORDCEGUESA
sordcegues
ACCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA AMB
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I JOVES EN
FUNDACIÓ PARE MANEL
SITACIÓ DE RISC SOCIALAL VERDUMROQUETES, BARCELONA
AQMON.
ASSOCIACIÓ
PEL
ESPAI MATERNOINFANTIL
QUART MÓN
ESPORT I INSERCIÓ SOCIOLABORAL.
Fundació
Privada
COACHING PER A JOVES EN RISC
Desenvolupament Comunitari
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
JORNADA DE TREBALL PER A UNA
Fundació Privada Congrés Català
ATENCIÓ INTEGRAL: TREBALL SOCIAL,
de Salut Mental
SALUT I SALUT MENTAL
JORNADA I CONTINUÏTAT DEL PROCÉS
Cooperativa
Estratègies
de
DE REFLEXIÓ ENTRON LA SITUACIÓ
Transformació
Comunitària
ECONÒMICA I SOCIAL A BADIA DEL
Sostenible
VALLÈS I AL BARRI DE ROQUETES
Ravalnet
TEIXIM LA DIVERSITAT 2011
PERIODISTESPROJECTE
Fundació
Privada
d'Entitats
D'INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA
Culturals de Badia del Vallès
PERIODISTES
Associació Educativa Integral del
CENTRES OBERTS
Raval
PROJECTE
D'ACOMPANYAMENT
I
REPRESENTACIÓ
JURÍDICA
DE
Fundació Privada Ficat
MENORS
ESTRANGERS
NO
ACOMPANYATS (MENA)
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Punts

Total
Subvencionat

69,00

2.000,00

68,00

1.500,00

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

68,00
68,00

2.603,17
2.603,17

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

68,00

2.603,17

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

ASSOCIACIÓ
ARTÍSTICA MAS ESPINOI "UN ESPAI ÒPTIM PEL
DESPERTA ESPURNES
CANVI PERSONAL"
PROGRAMA D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL
Associació Coordinadora d'ajuda
I D'INSERCIÓ DE PERSONES EN RISC
unida
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
CABIRIA:
PROJECTE
INCLUSIU
ASSOCIACIÓ
PER
A
LA
ADREÇAT A PERSONES VÍCTIMES
PROMOCIÓ I LA INSERCIÓ
D'EXPLOTACIÓ SEXUAL EN SITUACIÓ
PROFESSIONAL
DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL
CEJAC-Formació,
Promoció,
ALIHIVE
Inserció
Associació Catalana d'Integració i
PROJECTA'T, PREPARA'T
Desenvolupament Humà
ACTIVITATS PER A LA PREVENCIÓ DE
Fundació Privada Adana
L'EXCLUSIÓ SOCIAL DE NENS I JOVES
AMB TDAH
SUPORT I ACOMPANYAMENT A NENS I
Fundació
d'Oncologia
Infantil
JOVES AMB MALALTIES DE LLARGA
Enriqueta Villavecchia
DURADA
Fundació Privada infància i la ACOLLIMENT FAMILIAR: TU POTS
família
CANVIAR LA VIDA D'UN INFANT
ACCIONA (T) PROGRAMA DE SUPORT
INSERCOOP, SCCL
A FAMÍLIES AFECTADES PER LA CRISI
Centre
de
Promoció
Social
EN CLAU D'INSERCIÓ
"Francesc Palau"
INICIATIVES DE SOLIDARITAT I BRAVAL. PROGRAMES DE SUPORT
PROMOCIÓ
SOCIOEDUCATIU
FUNDACIÓ
ACOLLIDA
I
PIS D'ACOLLIDA ITACA
ESPERANÇA
Coordinadora
Contra
la PROGRAMA D'ATENCIÓ A PERSONES
Marginación de Cornellà
PRESES I A LES SEVES FAMÍLIES
ATENCIÓN,
INSERCIÓN
SOCIOLABORAL E INTEGRACIÓN DE LAS
MUJERES IMMIGRANTES A RIESGOS
COL·LECTIU MALOKA COLOMBIA
DE
EXCLUSIÓN
SOCIAL
PARA
CONTRIBUIR A UNA MEJOR COHESIÓN
DE LA SOCIEDAD CATALANA
AJUDA A PERSONES I FAMÍLIES EN
Gent solidària de Terrassa
SITUACIÓ DE POBRESA I RISC
D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Fundació Privada Nostra Senyora
SERVEI TUTELA GENT GRAN
dels Àngels
PIS
D'ACOLLIDA
D'ACTUAVALLÈS:
Actuavallès, Actuem contra el VIH- REINSERCIÓ SOCIAL I LABORAL PER A
PERSONES QUE CONVIUEN AMB EL
Sida
VIH/SIDA
PROGRAMA
D'ORIENTACIÓ
I
Associació Catalana d'espina bífida FORMACIÓ ONLINE PER A LA
i hidrocefàlia
INCLUSIÓ SOCIOLABORAL DE LES
PERSONES AMB ESPINA BÍFIDA
ACTIVITATS
INCLUSIVES
PER
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ SOCIAL I
ASSOCIACIÓ DE LA PARÀLISI
LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA
CEREBRAL
DE LES PERSONES AMB PARÀLISI
CEREBRAL
CONSTITUCIÓ
I
POSADA
EN
FUNCIONAMENT
D'UNA
EMPRESA
Fundació Privada Portal
D'INSERCIÓ LABORAL A CERCS PER A
LA PRODUCCIÓ DE DERIVATS LÀCTICS
PROGRAMA
D'ACOMPANYAMENT
COMUNITARI I ATENCIÓ A DOMICILI
Fundació Privada Funamment
PER A PERSONES AMB TRANSTORN
MENTAL A BADALONA CIUTAT
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Punts

Total
Subvencionat

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

67,00

1.034,30

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

66,00

1.018,86

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

SERVEI D'ANÁLISI DE L'OCUPABILITAT
I ATENCIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS
EN RISC D'EXCLUSIÓ (SAO)
DINCAT-ASSOCIACIÓ
XARXA COMERCIAL DE PRODUCTES I
EMPRESARIAL
D'ECONOMIA SERVEIS DE CENTRES ESPECIALS DE
SOCIAL
TREBALL
Agrupació
d'entitats
per
al
desenvolupament del poble gitano EDUCAIÓ FÍSICA I ESPORT
dels Països Catalans
ASSISTÈNCIA I AJUT A DONES
FUNDACIÓ
PRO
VIDA
DE GESTANTS I/O MARES AMB NADONS
EN SITUACIÓ O RISC D'EXCLUSIÓ
CATALUNYA
SOCIAL
EL
RACÓ
DE
LA
INFÀNCIA,
Fundació Social del Raval
ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT
Federación
Española
de
GRUPS D'AJUDA MÚTUA (GAM'S)
Enfermedades Raras
REHABILITACIÓ
I
ATENCIÓ
Associació
Discapacitat
Visual
PSICOSOCIAL PER A PERSONES AMB
Catalunya: B1+B2+B3
DISCAPACITAT VISUAL
ASSOCIACIÓ
DE
TOTS SOM IGUALS, TOTS SOM
DISCAPACITATS
DE
L'ALT
DIFERENTS!
MARESME (ADIAM)
SUPORT EDUCATIU I SOCIAL ALS
ADOLESCENTS AFECTATS AMB LA
FUNDACIÓ TOURETTE
SÍNDROME DE TOURETTE I ELS SEUS
FAMILIARS
Fundació Privada Lar per Malats SERVEI TUTELES FUNDACIÓ LAR A LA
Mentals
PROVÍNCIA DE BARCELONA
TALLERS DE DINÀMICA FAMILIAR PER
Associació Espanyola Síndrome de A PARES I GERAMNS DE NENS I
Cornelia de Lange
NENES AMB LA SÍNDROME DE
CORNÈLIA DE LANGE
Associació d'atenció a infants i
PIS PONT, PIS DE FORMACIÓ
joves amb necessitats especials
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA LEXIA
CIATE ADAPTAT
SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA
Fundació Projecte i Vida
FAMÍLIA
As. Catolica Int. De servicios a la
ENDAVANT
juventud
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA
RACÓ FAMILIAR
BALCONADA
ATENCIÓ PRIMÀRIA DOMICILIARIA A
Acció Social Montalegre
FAMÍLIES
EN
RISC
D'EXCLUSIÓ
SOCIAL
COL·LECTIU
DE
CULTURA
KAUSAI
POPULAR
ECO TOVALLÓ. INCLUSIÓ ACTIVA,
CULTURA
DEL
TREBALL
I
ASSOCIACIÓ ESTEL TAPIA
CONSOLIDACIÓ
D'UN
PRODUCTE
PROPI
Associació Social Gabella
CENTRE OBERT COMPARTIR
ASSOCIACIÓ
D'ATENCIÓ
A
ACOLLIDA A PERSONES SENSE
POBRES I MARGINATS "EULÀLIA
SOSTRE
GARRIGA"-CARITAS SABADELL
Col·lectiu per a la protecció AJUT
A
LES
FAMÍLIES
AMB
patrimoni Mossèn Josep Rovira
PROBLEMES ECONÒMICS 2011
Associació els Amics de la Plaça BAIXEM AL CARRER. PLA COMUNITÀRI
Santa Madrona
POBLE-SEC
GRUPS D'AJUDA MÚTUA PER A
Associació de Familiars de Malalts
FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER
d'Alzheimer del Maresme
DEL MARESME
Associació Vallès Amics de la
CASAL OBERT
Neurologia
FEMAREC, SCCL
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Punts

Total
Subvencionat

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Entitat
Grupo
de
Trabajo
Tratamientos del VIH

Nom Projecte
sobre

INFIVIHTAL: FITXES INFORMATIVES
MULTILINGÜES SOBRE ASPECTES
BÀSICS DE LA INFECCIÓ PER VIH/SIDA
VOLEM SORTIR!

Teb Lleure Vallès SCCL
Fundació per a l'atenció a persones
AJUDES PERSONALS
dependents

Punts

Total
Subvencionat

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

65,00

1.003,42

Segon.- Desestimar les següents sol·licituds atesa la menor valoració tal i com es
detalla a la proposta de resolució.
CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

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

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Entitat
Nom Projecte
FUNDACIÓ
PRIVADA
TUTELAR
CONSOLIDACIÓ ENTITAT TUTELAR
FAMÍLIA I SOCIETAT
Fundació "Ciutat i Valors", fundació
privada de serveis i iniciatives socials de TALLER D'ART TERÀPIA A LA LLAR SANT MARTÍ
la ciutat de BCN
SERVEIS SOCIALS INTEGRALS A LES PERSONES
Associació
Espanyola
de
les
AFECTADES AMB MUCOPOLISACARIDOSIS I
Mucopolisacaridosis
i
síndromes
ALTRES SÍNDROMES RELACIONATS I ALS SEUS
relacionats
FAMILIARS
Associació
Saó
Prat
(SuportCENTRE SOCIO EDUCATIU DIÜRN
Aprenentatge-Orientació)
ASSOCIACIÓ RURAL D'ATENCIÓ A LES PROGRAMACIÓ D'ESTIMULACIÓ I MANTENIMENT
DEMÈNCIES I ALZHEIMER
PER A LES PERSONES GRANS
PROGRAMA D'INTERVENCIONS ADREÇADES A
Associació Catalana de la Síndrome de CUIDADORS I FAMILIARS AMB NENES AMB LA
RETT
SÍNDROME DE RETT: CUIDAR AVUI I GUARIR
DEMÀ
SUPORT INDIVIDUALITZAT PER A PERSONES
Taller Auria, SCCL
AMB DISCAPACITAT
Fundació Privada Pro Minusvàlids Castell
L'ART: EINA D'INCLUSIÓ SOCIAL
de Subirats
ATENCIÓ
INTEGRAL
A
LES
PERSONES
Fundació
GAEM
(Grup
d'Afectats
AFECTADES D'ESCLEROSI MÚLTIPLE I ALS SEUS
d'Esclerosi Múltiple)
FAMILIARS
GRUP DE SUPORT A CUIDADORS. CENTRE DE
SUARA COOPERATIVA
DIA SANT JORDI
Associació Esclat-Esclatec
HIPOTERÀPIA
Club Esportiu Esbonat i Amistat L'ESPORT ADAPTAT, LLEURE I SALUT: EINES
Barcelona
D'INCLUSIÓ I RECONEIXEMENT SOCIAL.
AFA VALLÈS OCCIDENTAL
GRUP D'AJUDA MÚTUA (GAM)
ASSOCIACIÓ LA NOGUERA
EL MEU ESPAI
ASOCIACIÓN
DE
ALTERNATIVAS,
INVERTIM EN INFÀNCIA, MILLOREM EL FUTUR
MOTIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
MOEBIUS, SERVEI D'INSERCIÓ LABORAL A
Fundació Privada Plataforma Educativa
BARCELONA
ESPAI D'ACOLLIDA SOCIO-LINGÜÍSTICA DE
Fundació Privada Migra-Studium
FORMACIÓ LABORAL
Coordinadora d'Entitats del Poble Sec
POBLE-SEC PER A TOTHOM
ASSOCIACIÓ
CIVIC.
INICIATIVES
RECONDUIR
SOCIALS I OCUPACIÓ
SERVEI DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ, ATENCIÓ I
SUPORT PSICOLÒGIC A LES FAMÍLIES AMB
Llar de persones de Badalona
MEMBRES
AMB
DISCAPACITAT
AUDITIVA
USUARIES DE LA LLENGUA DE SIGNES
CATALANA.
Fundació Friends-Fundació Privada
EDUCA FRIENDS
RAVAL EN ACCIÓ. ASSOCIACIÓ
PROJECTE TERRAL
IMPLANTACIÓ PROJECTE FORMATIU, AUXILIAR
FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS
VIVERS I JARDINS
Fundació Humanitària pel 3er i 4art món
SERVEI DE REHABILITACIÓ LABORAL
Dr. Trueta
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Punts
64,00
64,00

64,00

64,00
64,00

63,00

63,00
63,00
62,00
62,00
61,00
61,00
61,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00

59,00

59,00
59,00
59,00
59,00

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

CIF

XXXXXXXXX

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

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte
AMPLIACIÓ I DIVERSIFICACIÓ D L'OFERTA
ASSISTENCIAL ALS PACIENTS DEPENDENTS A
Asociació de Pacients Dependients a OPIACIS I ALS SEUS FAMILIARS, ES TROBIN O
Opiacis
NO
EN
TRACTAMENT:
UN
RECURS
COMPLEMENTARI ALS CAS DE LA XARXA DE
MUNICIPIS DE BARCELONA
PROJECTE D'INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA
Fundació Privada Main
PER ADOLESCENTS I LES SEVES FAMÍLIES
ASSOCIACIÓ
PER
A
LA
VIDA
VIURE A CASA...AMB AUTONOMIA I SEGURETAT
INDEPENDENT
ACCIONS D'INTEGRACIÓ SOCIAL PER A LES
Associacio de Familiars i Afectats per
PERSONES AMB PATOLOGIES DEL CREIXEMENT
patologies del creixement
I ELS SEUS FAMILIARS
Associació de Serveis i Formació SocioANEM PER FEINA
Educativa
Fundació Privada Catalana Comtal
OBRE'T AL MÓN LABORAL
Associació Internacional del Voluntariat
ITINERARIS
PROGRAMA D'INTERVENCIÓ FAMILIAR EN
ALIANÇA CRISTIANA DE JOVES DE LA
SITUACIÓ
DE
VULNERABILITAT-ACTIVITAT:
YMCA
ESCOLA DE PARES
FUNDACIÓ NAZARET
LA LLAR DE NATZARET 2
ASSOCIACIÓ D'AJUDA, INTEGRACIÓ I
ÉS NADAL PER TOTS
PSICOLOGIA
DID: DINAMITZACIÓ I DOCUMENTACIÓ
ESPAI INFORMÀTIC
PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS
CASA
SOCIAL
DEL
SORD
DE
SERVEI INTERCOMARQUES
MANRESA I COMARQUES
ATENCIÓ MULTIDISCIPLINAR PER AFECTATS
Associació Catalana per al Parkinson
PER LA MALALTIA DEL PARKINSON
Fundació
Privada
PRESME
(Pro SEGUIMENT I TUTORITZACIÓ DE NOIES
Educació i Salut Mental)
ADOLESCENTS AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL
Club de Trasplantats Hepàtics de ATENCIÓ
PSICOSOCIAL
AL
PACIENT
Catalunya
TRASPLANTAT I ALS SEUS FAMILIARS
TEIXINT I MULTIPLICANT XARXES: INCLUSIO I
Joves per la Igualtat i la Solidaritat
PARTICIPACIÓ SOCIAL A TRAVÉS DE LES TIC
MOLTACTE SCCL
REFORMA DE LA BOTIGA INFANTIL MOLTACTE
ASSOCIACIÓ
EDUCATIVA
I
PROJECTE "REFORÇA'T"
FORMATIVA
ASSOCIACIÓ
DE
DONES
LA
VIU LA TEVA CIUTAT-ALFABETITZACIÓ
FRONTISSA
Atenció i Investigació de socioaddiccions CREACIÓ D'UN PORTAL TEMÀTIC EN INTERNET:
Pro Juventud
SOCIOADDICCIONS.COM
Fundació Ludàlia
LLEURE A LA CARTA
AYUDA A LA INFANCIA SIN RECURSOS FÀBRICA DE SOMRIURES-AISBAND
ASOCIACIÓN
NACIONAL
DE
DEFENSA DELS DRETS DELS AFECTATS PER
AFECTADOS
POR
ADOPCIONES
ADOPCIONS IRREGULARS
IRREGULARES
Fundación Privada AMIBA
PLA DE FORMACIÓ
SALUT
MENTAL
SABADELL.
GRUP MUSICAL ELS ORFEUS
ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS
Associació de Pares Grupdem
ESPAI D'OCI DEL GRUP GRUPDEM
PROGRAMA D'INTERVENCIÓ FAMILIAR-EIDIP'S
Llars Infantils de la Casa de Sant Josep
(EQUIP
ITINERANT
D'INTERVENCIÓ
PEDAGÒGICA, PSICOLÒGICA I SOCIAL)
CAMPANYA DE PREVENCIÓ I CONTINUACIÓ DEL
ASSOCIACIÓ APAMM
PLA DE DESINTOXICACIÓ 2011
Associació
Pro-Disminuïts
Físics
i
LOGOPÈDIA PER A DISCAPACITATS
Psíquics de Sant Cugat del Vallès
SERVEIS SOCIALS PER A LES PERSONES
Associació de trasplantats cardiacs CORS TRANSPLANTADES DE COR O EN PROCÉS DE
REBRE UN TRANSPLANTAMENT I A LES SEVES
NOUS
FAMÍLIES: PIS D'ACOLLIDA
Associació de Voluntaris i Amics de "L'ENCENALL" CENTRE DE SUPORT PER A LA
l'Hospital
INTEGRACIÓ SOCIAL
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Punts

59,00

58,00
57,00
57,00
57,00
57,00
57,00
56,00
56,00
55,00
55,00
54,00
54,00
53,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
51,00
51,00
50,00
47,00
45,00
44,00
44,00
44,00
43,00

43,00

41,00
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CIF

Entitat

XXXXXXXXX

FUNDACIÓ
FIGUERAS

XXXXXXXXX

Associació de Sords de Sabadell

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

ESPAI LÚDIC
FUNDACIÓ AROA
CLUB
FUTBOL
SALA
CENTRE
COMPARTIR
Fundació Privada Catalana d'Ajuda i
Investigació del Trastorn Límit de la
Personalitat
ASSOCIACIÓ
DE
DISMINUÏTS
PSÍQUICS TOTS SOM SANTBOIANS

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

PRIVADA

JUBERT

Nom Projecte
ACOMPANYAR I VIURE A LA VALL D'HEBRON.
ALLOTJAMENT PER A FAMÍLIES CUIDADORES
DESPLAÇADES SENSE RECURSOS
ACTIVITATS I ATENCIÓ A LES PERSONES
SORDES
ESPAI-ARTS 1
PROGRAMA D'ATENCIÓ GLOBAL

Punts

CLUB FUTBOL SALA CENTRE COMPARTIR

40,00

CENTRE D'ATENCIÓ AL MALALT TLP I ALS SEUS
FAMILIARS

39,00

AGAFA'T! (HIPOTERÀPIA)

39,00

SERVEI DE SUPORT PSICOTERAPÈUTIC PER A
INFANTS
I
JOVES
VÍCTIMES
DE
MALTRACTAMENTS I/O ABÚS SEXUAL.
PLA D'ACTUACIÓ INTEGRAL A CARDONA I CALAF

XXXXXXXXX

Associació Asteroide B-612

XXXXXXXXX

L'ARADA, CREATIVITAT SOCIAL
Grup
d'ajuda
mútua
d'alcoholics
REINSERCIÓ SOCIO-LABORAL
rehabilitats DT1
TALLER DE CUINA DEL MERCAT PER A
Ateneu Santcugatenc
PERSONES AMB
TRANSTORNS
MENTALS
SEVERS
ASSOCIACIÓ ASSISTENCIAL LLAR
LLAR TROBADA
TROBADA, PARE DAMIÀ
Associació Alquimistes Teatre
PRODUCCIÓ TEATRAL
ASSOCIACIÓ SINDROME ASPERGER
FEM DE LES HABILITATS SOCIAL, VIRTUT
CATALUNYA CENTRAL
CURSOS DE FORMACIÓN/INFORMACIÓN PARA
Associació de Familiars de malalts
FAMILIARES/CUIDADORES DE ENFERMOS DE
d'alzheimer i altres demències de Gavà
ALZHEIMER

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

41,00
41,00
41,00
40,00

38,00
35,00
34,00
33,00
30,00
24,00
12,00
12,00

Tercer.- Excloure les següents sol·licituds que es detallen a continuació per no complir
amb els requisits de la convocatòria:
CIF
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

Entitat

Nom Projecte

Associacio de Paraplegics i
REVISTA MOU-TE MÉS
Grans Minusvalids de Catalunya
ASPANIN
PROJECTE CLUB LLEVANT
INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A PERSONES
Fundació Privada Atendis
AMB DISCAPACITAT
LLIGA'T: PROGRAMA D'ATENCIÓ PSICOSOCIAL I
Lliga Reumatològica Catalana
PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PER A PERSONES
AFECTADES PER MALALTIES REUMÀTIQUES
PROGRAMA D'ATENCIÓ INTEGRAL A LES
ORDRE HOSPITALÀRIA DE
FAMÍLIES SENSE RECURSOS AMB FILLS
SANT JOAN DE DÉU
HOSPITALITZATS. SERVEI DE TREBALL SOCIAL
ICARIA INICIATIVES SOCIALS,
PROJECTE CAMINS
SAL
Fundació Privada La Salut Alta
CENTRE OBERT LA SALUT ALTA
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
ESPLAI INFANTIL I JUVENIL DEL XUP
PARE IGNACI PUIG
CIJ MOWGLI
SORTIM AL CARRER!
DIVER (CHILD-LIFE) PROGRAMA D'INTERVENCIÓ
Hospital de Sant Joan de Déu de
SOCIOEDUCATIVA PER A ADOLESCENTS I
Barcelona
INFANTS HOSPITALITZATS
ASSOCIACIÓ TAPÍS
PARELLES PER A LA INSERCIÓ

Motiu de
l'exclusió
Fora de termini
Fora de termini
Fora de termini
Fora de termini

Fora de termini
Fora de termini
Fora de termini
Fora de termini
Fora de termini
Fora de termini
Fora de termini

Quart.- La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs
d’un mes a partir de la recepció de l’acord de concessió sense que hagi manifestat
expressament les seves objeccions.
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Cinquè.- La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin durant
l’execució de les actuacions que es duran a terme durant l’any 2011 i la subvenció no
serà abonada, llevat que s’hagi optat per pagament anticipat o bestreta, fins que el
beneficiari presenti, abans del 31 de març de 2012 la justificació de l’activitat
subvencionada d’acord amb el que s’estableix a la base 19 de les bases reguladores.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.es/servsocials/subvencions/
subvencions.asp i revestirà la forma de:
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €)
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del RLGS.
Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €)
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”,
caldrà relacionar: Número de beneficiaris i/o famílies ateses; Nombre de municipis
beneficiaris del projecte; Altra informació quantitativa d’impacte.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
3) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el
cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia
i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
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4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
El pagament de la subvenció s’efectuarà prèvia la presentació, en els terminis
establerts, de la documentació justificativa esmentada al punt anterior d’acord amb la
base 18.
Atès la finalitat i l’objecte de la present convocatòria, que té la voluntat d’atendre amb
caràcter d’urgència les necessitats de la població derivades dels efectes de la crisis
econòmica, i considerant la dificultat de les entitats beneficiàries per al finançament
anticipat de les seves activitats, en cas d’haver-ho sol·licitat, s’atorgarà una bestreta
del 50% de la subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de
l’activitat.
En el cas que no s’hagi optat pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar
pagaments a compte a mesura que es vagin presentant justificants d’una part de
l’activitat realitzada.
Els beneficiaris de les subvencions estan subjectes a les obligacions previstes a la
base 15 de les bases reguladores.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la
seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Comunicar qualsevol modificació rellevant en els projectes i activitats
(programació, temporalitat, tipologia d’usuaris, etc.) per tal que sigui validada per
l’Àrea d’Atenció a les Persones.
3. Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per
l’Àrea d’Atenció a les Persones.
4. Fer esment de la subvenció de la Diputació de Barcelona en tota la documentació
i publicitat generada per l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells,
fulletons, anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a
conèixer, i als vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que
serveixi de suport del producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió
del logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb el manual d’estil de la
Diputació de Barcelona http://www.diba.cat/comunicacio/logotips/default.asp).
5. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
6. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
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7. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren
8. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la
finalització del termini de presentació de les justificacions.
Sisè.- Notificar l’acord a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini
màxim de deu dies a comptar des de l’aprovació de la resolució.
Setè.- Aplicar la despesa total de cinc-cents seixanta mil dos-cents quaranta-dos euros
amb quaranta-tres cèntims (560.242,43) €, dels quals cinc-cents trenta-cinc mil noucents noranta-nou euros amb setanta-tres cèntims (535.999,73) € aniran amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/61100/231A2/48901, cinc mil quatre-cents vuitanta-set
euros amb setanta cèntims (5.487,70) € a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/61105/233A0/489.00, i divuit mil set-cents cinquanta-cinc (18.755) € a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/61104/231A2/489.00 del vigent pressupost de la
Corporació.
Vuitè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província la resolució de la convocatòria, de
conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’art 124.2 del Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requeriexen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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