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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Excm.  Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:  
 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 8 de març de 2012. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2.- Decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per participar en la reunió de la Comissió de 
Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, convocada per al dia 8 de 
març de 2012. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 14 de març de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 28.3.2012 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
4.- Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs núm. 50/2012-F 
interposat pel senyor J.S.Á. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera C1410z, com a conseqüència de la col·lisió amb 
uns rocs que es trobaven a la calçada. 
 
5.- Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Social  núm. 20 de Barcelona en el procediment núm. 892/2011 interposat pel 
senyor S.G.Q. en relació amb la resolució de l’INSS d’alta mèdica i la seva sol·licitud 
de permanència en situació d’incapacitat temporal. 
 
6.- Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs 632/2011-C 
interposat pel senyor M.S.F. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de 
l’accident que va tenir lloc quan circulava amb la seva motocicleta per la Plaça Josep 
Català d’Esplugues de Llobregat, a causa de graveta a la calçada. 
 
7.- Decret de la Presidència, d’1 de març de 2012, d’interposició d’accions judicials 
davant la jurisdicció civil contra el senyor L.Ch.R. en reclamació del pagament de 
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diversos mesos de lloguer del local, propietat de la Diputació, situat al carrer 
Mercaders, 16, botiga, de Barcelona, del qual és sotsarrendatari. 
 
Dictamen 
 
8.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que declara la caducitat i ordena l’arxiu del recurs núm. 427/2011 interposat 
pel senyor Ll.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya relatiu a la 
fixació del preu just d’una de les finques expropiades per l’execució de les obres del 
projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. 
TM Mediona”. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que declara la caducitat i ordena l’arxiu del recurs núm. 227/2011 interposat 
pel senyor Ll.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya relatiu a la 
fixació del preu just d’una de les finques expropiades per l’execució de les obres del 
projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. 
TM Mediona”. 
 
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que 
desestima el recurs interposat pel senyor E.R.A. contra la resolució que desestimava 
la seva  reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa de 
l’existència d’una fusta a la calçada. 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada per la Secció Quarta 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que desestima el recurs d’apel·lació núm. 219/2010 interposat per Azcarraga 
Innovaciones, S.L. contra la imposició de les costes processals acordada en la 
sentència que desestimava el recurs contenciós administratiu interposat per la mateixa 
actora en matèria de responsabilitat patrimonial. 
 
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que 
desestima el recurs núm. 435/2009-E interposat pel senyor D.C.M. contra la resolució 
que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
1414, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. 
 



4/312 

Direcció de Relacions Internacionals 
 
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense 
ànim de lucre dins de “l’Oferta d’accions de sensibilització 2012”. 
 
15.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada al Centre d’Estudis Amazònics per al projecte 
“Indígenes, situació actual”, en resolució de la convocatòria d’abril de l’Espai de 
Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil 
en l’àmbit de la sensibilització. 
 

Servei de Govern local 
 

16.- Dictamen que proposa incrementar la quantia màxima destinada a recursos 
consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de suport 
als serveis i a les activitats del Pla de concertació.  

 

ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 

17.- Dictamen que proposa ampliar la despesa generada per la pròrroga del contracte 
formalitzat amb l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SA, amb NIF A-82018474, 
relatiu al servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 
Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), corresponent a la 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius. 
 

Servei de Programació 
 

18.- Donar compte de l’Informe de seguiment anual del pressupost per programes de 
l’any 2011. 
 

Programa de Crèdit Local 
 

19.- MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-
cents noranta-sis mil cent cinquanta-cinc euros amb trenta cèntims (296.155,30) €  
l'Ajuntament de la Mollet del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 

Caixa de Crèdit 
 

20.- AJUNTAMENT DE POLINYÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Escola 
bressol” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 

21.- AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la 
modificació 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, en el sentit de destinar deu mil (10.000) € a finançar l’actuació “Asfaltat 
carrers”. 
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22.- AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la concessió 
d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil (10.000) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat 
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Escola 
música municipal”. 
 
23.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit 
de Caixa d’import cent mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Pavimentació 
carrer darrera Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de 
destinar-lo finançar les actuacions ““Plaça Sant Isidre” i “Camí can Pinya a Urb. 
Casablanca”. 
 

24.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import setanta-sis mil cinc-cents (76.500) € per a finançar l’actuació local 
“Plaça Sant Isidre” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per 
a “Pavimentació carrer darrera Cantallops”. 
 

25.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import vint-i-tres mil cinc-cents (23.500) € per a finançar l’actuació local 
“Camí can Pinya a Urb. Casablanca” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
provinent del crèdit per a “Pavimentació carrer darrera Cantallops”. 
 

26.- 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 “Urbanització 
sector Est Lavern” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-
lo finançar les actuacions “Plaça Moreres” i “Millora urbanitzacions”. 
 

27.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import dinou mil (19.000) € per a finançar l’actuació local “Plaça Moreres” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Urbanització 
sector Est Lavern”. 
 

28.- AJUNTAMENT DE SUBIRATS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit 
de Caixa d’import trenta-un mil (31.000) € per a finançar l’actuació local “Millora 
urbanitzacions” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Urbanització sector Est Lavern”. 
 

29.- Dictamen que proposa modificar, després de l’aprovació del nou Reglament, les 
condicions dels préstecs de la Caixa de Crèdit.  
 

Intervenció General 
 

30.- Dictamen que proposa aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament 
de deutes de l’Ajuntament d’Olivella.  
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

31.- Dictamen que proposa prorrogar el conveni de 15 de juliol de 2008, de cessió d’ús 
d’un pis situat a l’Avinguda Diagonal, núm. 365, 4a planta, porta 1a, de Barcelona, a favor 
de la Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i Síndrome Fatiga Crònica, per 
al període comprès entre el 14 d’abril de 2012 i el 13 d’abril de 2013.  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Servei de Mercat de Treball 
 

32.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc de 
la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
33.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el fons de 
prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la convocatòria 
2012 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
Oficina de Mercats i Fires Locals 
 
34.- Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens locals 
de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires locals i els mercats 
singulars a celebrar durant el mes de març de 2012. 
 
Servei de Teixit Productiu 
 
35.- Dictamen que proposa la resolució del recurs econòmic consistent en fons de 
prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat” en el marc de la convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als serveis i les 
activitats del Pla de Concertació.  
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya, per a la realització d’activitats físico-esportives 
adreçades a la població en general que siguin de suport i col·laboració amb els 
municipis de la província de Barcelona, durant el període 2012-2015. 
 
37.- Dictamen que proposa l’aprovació d’ajut econòmic per concessió directa, 
mitjançant conveni específic, per un import de cent tretze mil sis-cents vint-i-cinc 
(113.625) €, per a la implementació del “Projecte de dinamització esportiva de l’Alt 
Congost C-17 2012-2015” en els municipis d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-
Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona, en el marc del Règim de 
concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla deConcertació. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
38.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent 
en fons de prestació “Suport al serveis de menjador de les escoles bressol municipals”, 
en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat, amb una aportació econòmica de la Diputació per l’any 2012 de set-cents 
vint-un  mil cinc-cents dotze (721.512) €. 
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39.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució del recurs econòmic consistent 
en fons de prestació de suport ”Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”,   en el marc de la convocatòria 2012 del Pla 
de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, amb una aportació econòmica 
de la Diputació per l’any 2012 de  dos-cents disset mil vuit-cents cinc (217.805) €. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/79010 de 
col·laboració amb l’ajuntament de Sallent, d’acord amb el text que es transcriu, referit a 
l’actuació “Rehabilitació de la Fàbrica de Cal Carrera en un nou teatre i sala d’usos 
polivalents”, amb un suport econòmic de dos-cents noranta-nou mil tres-cents vint-i-
dos euros amb vuitanta-nou cèntims (299.322,89) €. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern 
784/2010 pel qual s’aprova la formalització del conveni específic “Projecte F1 Auditori i 
Aula de Música”, amb l’ajuntament de Santa Margarida de Montbui en 
desenvolupament del Protocol General XBMQ 2008-2011. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar el “Pla de Seguretat Viària –  Anys 2012-2016”. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya per a la formació de tècnics en 
matèria de mobilitat local 2012-2015.  
 
44.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni específic de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Piera, als efectes de l’actuació “Rotonda d’accés a 
Piera”. 
 
Permisos d’obres 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa Grup 
Cinc Salmaia,S.L., en resolució de l’expedient núm. 2011/9317. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. A.C.R., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/348. 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F.M.S. 
Casanelles, en resolució de l’expedient núm. 2012/774. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2012/805. 
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49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/874. 
 
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE 
D8:Azvi-Copcisa, en resolució de l’expedient núm. 2012/991. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.F.M., 
en resolució de l’expedient núm. 2012/993. 
 
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa J. 
Famadas, S.L.U, en resolució de l’expedient núm. 2012/1052. 
 
53.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Castellbisbal, en resolució de l’expedient núm. 2012/1060. 
 
54.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Grup Cinc Salmaia, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2011/9317. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 

55.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Específiques i la Convocatòria per a la 
concessió d’ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, a favor 
d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre que tendeixin al 
desenvolupament d’actuacions encaminades a promoure la participació comunitària en 
l’àmbit de la “Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi climàtic” per a l’exercici 2012 
 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
56.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MAGATZEM – TALLER PER A 
ENTITATS”  (10/X/69625) de l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès. 
 
57.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ENLLUMENAT PÚBLIC” 
(10/X/69114) de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
58.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CARRER SARDANA” (10/X/60230) 
de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. 
 
59.- Dictamen que proposa la modificació del conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REDACCIÓ PROJECTE NOU CASAL” 
(09/X/49133) de l’Ajuntament d’Alella. 
 
60.- Dictamen que proposa l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F1. Centre Cívic” (10/X/69472)  de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

61.- Dictamen que proposa l’aprovació de la regularització del Programa anual per a 
l’any 2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd. 
 
62.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa anual per a l’any 2012 del Pla 
Marc del l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, 
aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de febrer de 2012. 
 

63.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa anual per a l’any 2012 del Pla 
Marc del l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, aprovat per la 
Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de febrer de 2012. 
 

64.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni tipus de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments, que participen en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 

65.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Anoia que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 

66.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Baix Llobregat que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 

67.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Bages que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 

68.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 

69.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Osona que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 

70.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i i la Federació d’ADF del 
Bages que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 

71.- Dictamen que proposa l’aprovació 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 2012. 
 

72.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Oriental que participa al Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals 2012. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Seveis de Benestar Social 
 
73.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació amb efectes d’1 de gener de 2012 
del conveni entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament del projecte de teleassistència domiciliària-ANY 2012 i autorització i 
disposició de despesa a favor de TELEVIDA, S.L. 
 
74.- Dictamen que proposa aprovar les Bases per a la Gestió i Desenvolupament del 
Programa de Teleassistència Any 2013 i 2014, per tal de regular i fixar els criteris i el 
procediment de distribució dels serveis de teleassistència entre els Ens Locals de la 
província de Barcelona que ho sol.licitin. 
 
75.- Dictamen que proposa aprovar la concessió de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport als Serveis Socials d’Atenció Domiciliària per 
als ens locals de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants, adherits a la 
Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària en els termes que s’expressen al 
Catàleg de suport als serveis i activitats locals per a l’any 2012. 
 
76.- Dictamen que proposa aprovar la concessió de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport als Serveis Socials d’Atenció Bàsics per als 
Ajuntaments de municipis de la província de Barcelona fins a 300.000 habitants, o els 
seus ens dependents, consorcis, mancomunitats i consells comarcals amb delegació 
municipal expressa en els termes que s’expressen al Catàleg de suport als serveis i 
activitats locals per a l’any 2012. 
 
77.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació, amb efectes 1 de gener, la 
pròrroga per a l’any 2012, del conveni de col.laboració subscrit amb l’Associació 
d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció Social (AEC-GRIS), 
amb la finalitat d’establir un programa de col.laboració per tal de donar acollida a 
persones drogodependents derivades del Centre SPOTT en el seu procés de 
deshabituació. 
 

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 8 de març de 2012, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
2.- Decret de la Presidència de data 29 de febrer de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per participar en la reunió de la 
Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016, 
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convocada per al dia 8 de març de 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona és una de les Administracions signants del Pacte Nacional 
per a l’Habitatge 2007-2016, formalitzat el 8.10.2007 pel seu President i, com a tal, 
forma part de la Comissió de Seguiment. 
 
La Comissió ha convocat una sessió per al proper dia 8.3.2012, a la qual l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras no podrà assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta sessió. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el mateix dia 8.3.2012, però que no és possible esperar a que es prengui 
l’acord per poder convocar a la persona que haurà d’assistir. 
 
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,  
 

RESOLC 
 
Primer.- Designar  l’Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil com a representant d’aquesta 
Corporació en la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-
2016, que tindrà lloc el proper dia 8.3.2012, substituint l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
Figueras, President de la Diputació de Barcelona.  
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, per al seu coneixement 
i efectes oportuns. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 14 de març de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 28.3.2012.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en la  Comissió Executiva de la Fundació 
del Teatre Lliure, pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
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La Fundació té previst celebrar sessió de la Comissió Executiva el proper dia 
28.3.2012, a la qual el Sr. Salvador Esteve no podrà assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 29.3.2012. 
 
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  l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat Adjunt a la 
Presidència, representant d’aquesta Corporació en la Comissió Executiva de la 
Fundació del Gran teatre del Liceu, en substitució de l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
Figueras, només per a la sessió del dia 28.3.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Fundació i a l’interessat, per al seu coneixement 
i efectes oportuns. 
 
4.- Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona en el recurs núm. 50/2012-
F interposat pel senyor J.S.Á. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats d’un 
accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C1410z, com a conseqüència 
de la col·lisió amb uns rocs que es trobaven 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. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 50/2012-F, procediment abreujat, 
interposat pel senyor J.S.Á. contra el Decret, de data 1 de desembre de 2011, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials patits en l'accident de circulació que va tenir lloc el dia 29 de juny 2010 a la 
carretera C1410z a causa, segons el reclamant, d'una col·lisió amb uns rocs que es 
trobaven a la calçada de la carretera. 
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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 15 de febrer de 2012, 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. 
50/2012-F, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona 
pel senyor J.S.Á. contra el Decret, de data 1 de desembre de 2011, que desestimava 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials patits en 
l'accident de circulació que va tenir lloc el dia 29 de juny 2010 a la carretera C1410z a 
causa, segons el reclamant, d'una col·lisió amb uns rocs que es trobaven a la calçada 
de la carretera. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 50/2012-F, 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 
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
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5.- Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Social  núm. 20 de Barcelona en el procediment núm. 892/2011 interposat 
pel senyor S.G.Q. en relació amb la resolució de l’INSS d’alta mèdica i la seva 
sol·licitud de permanència en situació d’incapacitat temporal.- 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 número 20 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel 
senyor S.G.Q. contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques, Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, per la què 
impugna la Resolució d’alta mèdica, de data 16 de agost de 2011, dictada per l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social i sol·licita la seva permanència en situació 
d’incapacitat temporal. 
 
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 Social número 20 de Barcelona en el 
procediment número 892/2011, instat pel senyor S.G.Q. contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, Activa Mútua 2008 i la 
Diputació de Barcelona pel qual impugna la Resolució d’alta mèdica, de data 16 de 
agost de 2011, dictada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social i sol·licita la seva 
permanència en situació d’incapacitat temporal. 
 
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 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat i en 
les instàncies superiors en què pugui esdevenir. 
 
6.- Decret de la Presidència, de 23 de febrer de 2012, de compareixença davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs 632/2011-C 
interposat pel senyor M.S.F. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats 
de l’accident que va tenir lloc quan circulava amb la seva motocicleta per la 
Plaça Josep Català d’Esplugues de Llobregat, a causa de graveta a la calçada.- 
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La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 632/2011-C, procediment 
abreujat, interposat pel senyor M.S.F. contra el Decret, de data 10 d'octubre de 2011, 
que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
personals i materials patits en l'accident que va tenir lloc el dia 30 de juliol de 2010, 
mentre circulava en la seva motocicleta,  per la Plaça Josep Català d'Esplugues de 
Llobregat a causa, segons el reclamant, de la graveta 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 20 de febrer de 2012, 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. 
632/2011-C, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona 
pel senyor M.S.F. contra el Decret, de data 10 d'octubre de 2011, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys personals i materials 
patits en l'accident que va tenir lloc el dia 30 de juliol de 2010, mentre circulava en la 
seva motocicleta, per la Plaça Josep Català d'Esplugues de Llobregat a causa, segons 
el reclamant, de la graveta a la calçada. 
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Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 632/2011-C, 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 
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
 
7.- Decret de la Presidència, d’1 de març de 2012, d’interposició d’accions 
judicials davant la jurisdicció civil contra el senyor L.Ch.R. en reclamació del 
pagament de diversos mesos de lloguer del local, propietat de la Diputació, 
situat al carrer Mercaders, 16, botiga, de Barcelona, del qual és sotsarrendatari.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Servei de Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona ha adreçat 
un ofici a la Direcció de Serveis Jurídics pel qual sol·licita la interposició d’accions 
judicials per manca de pagament contra el senyor L.Ch.R., sotsarrendatari del local 
situat al carrer Mercaders núm, 16, botiga, de Barcelona i propietat de la Diputació de 
Barcelona, en reclamació dels lloguers des del mes de gener de 2011 fins el mes de 
febrer de 2012.   
 
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò 
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, escau formular accions a la via civil en reclamació de quantitat i 
designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació i procurador perquè duguin a 
terme, respectivament, la defensa i representació judicial de la Diputació. 
 
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 al BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Interposar accions judicials davant la jurisdicció civil contra el senyor L.Ch.R., 
sotsarrendatari del local situat al carrer Mercaders núm, 16, botiga, de Barcelona i 
propietat de la Diputació de Barcelona, en reclamació dels lloguers des del mes de 
gener de 2011 fins el mes de febrer de 2012.   
 
Segon.- Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General, perquè 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el que estableix l’article 
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551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la defensa judicial de la 
Corporació.  
 
Tercer.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Angel Quemada Cuatrecasas 
perquè  es faci càrrec de la representació en dit procediment i autoritzar el pagament 
de les despeses que pugui generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim 
de 847,46 € en concepte d’honoraris professionals més 152,54 € en concepte d’IVA,  
per a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol 
despesa en concepte de desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.  
 
8.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes.- Fou retirat el present Dictamen 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la Secció 
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya que declara la caducitat i ordena l’arxiu del recurs núm. 427/2011 
interposat pel senyor Ll.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya 
relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques expropiades per l’execució 
de les obres del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a 
Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”.- 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 22 de desembre de 2011, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 17 de novembre de 2011, 
pel qual s’acordava comparèixer davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós 
administratiu núm. 427/2011 interposat pel senyor Ll.M.G.G. contra l’acord del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques 
expropiades per l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les 
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. 
 
Vista la interlocutòria dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es declara la 
caducitat del recurs núm. 427/2011 en compliment amb el que disposa l’article 52.2 de 
la LJCA i en haver transcorregut el termini legalment establert sense que la part actora 
hagi formalitzat la demanda. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada Secció Segona de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 6 
de febrer de 2012, que declara la caducitat del recurs contenciós administratiu núm. 
427/2011, interposat pel senyor Ll.M.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques expropiades per 
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-
2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. En conseqüència, queda arxivat el 
corresponent recurs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la interlocutòria dictada per la 
Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya que declara la caducitat i ordena l’arxiu del recurs núm. 
227/2011 interposat pel senyor Ll.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques expropiades per 
l’execució de les obres del projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i 
BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”.- 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 27 d’octubre de 2011, va acordar donar-
se per assabentada del decret de la Presidència, de 3 d’octubre de 2011, pel qual 
s’acordava comparèixer davant la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs contenciós 
administratiu núm. 227/2011 interposat pel senyor Ll.M.G.G. contra l’acord del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques 
expropiades per l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les 
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. 
 
Vista la interlocutòria dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual es declara la 
caducitat del recurs núm. 227/2011 en compliment amb el que disposa l’article 52.2 de 
la LJCA i en haver transcorregut el termini legalment establert sense que la part actora 
hagi formalitzat la demanda. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
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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 Secció Segona de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 28 
de febrer de 2012, que declara la caducitat del recurs contenciós administratiu núm. 
227/2011, interposat pel senyor Ll.M.G.G. contra l’acord del Jurat d’Expropiació de 
Catalunya relatiu a la fixació del preu just d’una de les finques expropiades per 
l’execució de les obres del Projecte “Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-
2136 a Sant Pere Sacarrera. TM Mediona”. En conseqüència, queda arxivat el 
corresponent recurs. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Segona de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, que desestima el recurs  interposat pel senyor E.R.A. contra la 
resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc 
a la carretera BV-1414, a causa de l’existència d’una fusta a la calçada.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, dictada en 
el procediment abreujat núm. 360/10, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor E.R.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 3 de 
maig de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
1414, a causa de l’existència d’una fusta a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
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En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 360/10, relatiu al recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor E.R.A. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 3 de 
maig de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-
1414, a causa de l’existència d’una fusta a la calçada. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada per la Secció 
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 219/2010 interposat per 
Azcarraga Innovaciones, S.L. contra la imposició de les costes processals 
acordada en la sentència que desestimava el recurs contenciós administratiu 
interposat per la mateixa actora en matèria de responsabilitat patrimonial.- 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 Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha dictat una sentència que desestima el recurs d’apel·lació 
núm. 219/2010 interposat per Azcarraga Innovaciones, S.L. contra la sentència, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que desestimava el 
recurs contenciós administratiu que la mateixa recurrent va interposar contra la 
Diputació  de Barcelona i Zurich Cía. de Seguros, S.A. en reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats a la seva finca com a conseqüència 
de l’incendi declarat en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac i, així mateix, 
li imposava les costes causades. La part apel·lant mostra la seva disconformitat amb la 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu en estimar que no s’ajusta a dret pel que 
fa a la imposició de costes. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que la part apel·lant va actuar amb mala fe pel fet d’ocultar 
que ja havia rebut una subvenció amb la mateixa finalitat que la reclamació formulada 
i, per tant, que procedeix desestimar el recurs d’apel·lació i confirmar la sentència 
apel·lada, la qual es considera ajustada a dret pel que fa a l’exclusiva impugnació de 
les costes processals. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
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d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada per la Secció Quarta de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 
desestima el recurs d’apel·lació núm. 219/2010 interposat per Azcarraga Innovaciones, 
S.L. contra la imposició de les costes processals acordades en la sentència dictada el 
recurs contenciós administratiu que la mateixa recurrent va interposar contra la 
Diputació de Barcelona i Zurich Cía. de Seguros, S.A. en reclamació de responsabilitat 
patrimonial pels danys ocasionats a la seva finca com a conseqüència de l’incendi 
declarat en el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en considerar la 
sentència apel·lada ajustada a dret. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals 
oportuns. 
 
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, que desestima el recurs núm. 435/2009-E interposat pel senyor 
D.C.M. contra la resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit que 
va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa de l’existència d’una taca d’oli a la 
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, dictada en 
el procediment abreujat 435/2009-E, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor D.C.M. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 15 de 
juny de 2009, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials ocasionats en el vehicle propietat del recurrent derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a causa de l’existència 
d’una taca d’oli a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 435/2009-E, relatiu al recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor D.C.M. contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, de 15 de juny de 2009, que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials ocasionats en el vehicle propietat del 
recurrent derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, a 
causa de l’existència d’una taca d’oli a la calçada. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona 
als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats 
sense ànim de lucre dins de “l’Oferta d’accions de sensibilització 2012”.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I.- ANTECEDENTS 
  
En el camp de la sensibilització en matèria de cooperació al desenvolupament, la 
Diputació de Barcelona pretén donar suport a la programació dels municipis, motiu pel 
qual s’aproven, anualment, les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament 
de subvencions a entitats sense ànim de lucre dins de ”l’Oferta d’accions de 
sensibilització per als ajuntaments”. L’Oferta és una relació de diferents accions 
realitzades per entitats sense ànim de lucre que la Diputació de Barcelona selecciona 
mitjançant convocatòria i posa a disposició dels ajuntaments de la província. La 
Diputació subvenciona una part de la despesa i els ajuntaments n’assumeixen la resta. 
D’aquesta manera, poden escollir les accions que més els interessa, a cost molt reduït. 
 
En data 27 d’octubre de 2011 van ser aprovades, per acord de la Junta de Govern de 
la corporació (AJG 608/11), les bases i la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre dins de ”l’Oferta d’accions de 
sensibilització per als ajuntaments 2012”.  
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Es van presentar un total de 47 entitats, representant un total de 65 tipus d’actuacions 
per impulsar la sensibilització ciutadana envers la solidaritat. 
 
Com establert al punt 12 de les bases reguladores de l’Oferta corresponent al Catàleg 
2012, amb data de 6 de març d’enguany, la Comissió de Sensibilització va reunir-se 
per consensuar una proposta de resolució a partir de les sol·licituds presentades, la 
qual es reprodueix en l’acta que s’acompanya i es sotmet a aprovació mitjançant el 
present acte.   
 
II.- EMPARAMENT JURÍDIC 
 
1. Sobre la convocatòria: 
 

- Bases reguladores i convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre dins de “l’Oferta 
d’accions de sensibilització 2012”. (BOPB de 7 de novembre de 2011). 

- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 
13, annex 1, de 15.01.2009). 

 
2. Sobre la competència de la Diputació: 
 

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

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

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

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

3. Sobre la competència orgànica: 
 

-  És la Junta de Govern de la corporació, l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, atès l’establert a l’epígraf 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 de 8 de setembre de 
2011 i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 

 
En virtut d’això, es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar les relacions d’accions seleccionades i desestimades, que 
s’incorporen a continuació, en resolució de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense ànim de lucre dins 
de “l’Oferta d’accions de sensibilització 2012” (BOPB de 7 de novembre de 2011); i 
ATORGAR, pels imports màxims següents, les subvencions corresponents a les 
accions seleccionades de conformitat amb la proposta de la Comissió de 
Sensibilització, l’acta de la reunió de la qual s’acompanya. 
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“ RELACIÓ DE ACCIONS SELECCIONADES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 
D’OFERTA D’ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2012 

 
Alternativa 3. Fills del Cafè 
G60594991 
 
- 5 Espectacles “Karibú: Cançons i danses per un món més just” 
Espectacle musical d'animació infantil ideat per a representar-se a l'aire lliure, amb un 
conjunt de cançons i danses que afavoreixen la participació i complicitat del públic assistent, 
i transmeten idees bàsiques de conceptes com el Comerç Just i el Consum Responsable. 
És un espectacle interactiu, que convida als assistents a intervenir i participar de les danses. 

 
 Cost total unitari per acció: 1.550 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 1.240 € X 5 = 6.200 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 155€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 310 € cada acció. 
  - Ens gran: 465 € cada acció. 
 

Alternativa 3. Fills del Cafè 
G60594991 
 
- 6 Tallers “Aula de cuina amb sabor a Justícia” 
L'aula de cuina de Comerç Just pretén mostrar el Comerç Just a la ciutadania d'una manera 
més propera, mostrant tant les qualitats i varietats dels productes com la repercussió d'una 
compra responsable per part dels ciutadans. Finalitza amb una cata de productes de 
Comerç Just. 

 
 Cost total unitari per acció: 803 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 642,40 € X 6 = 3.854,40 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 80,30 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 160,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 240,90 € cada acció. 
 

As. Catalana d'Enginyeria sense Fronteres 
G60910528 
 
- 5 Espectacles “L'aigua del Poder” 
Espectacle de carrer sobre el Dret Humà a l'aigua i el sanejament. Es pretén exemplificar a 
través de l'aigua com actua el poder en base a tres actors: l'aranya grossa (poder), el poble 
(ciutadania) i els mitjans de comunicació. 

 
 Cost total unitari per acció: 1.168 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 934,40 € X 5 = 4.672 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 116,80 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 233,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 350,40 € cada acció. 
 

Alternativa 3. Fills del Cafè 
G60594991 
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- 6 Tallers “Quin gust té el cafè just? Cata de cafè de Comerç Just” 
Es tracta d'una cata de cafè de Comerç Just, per tal de donar a conèixer les diferències 
entre el Comerç Just i el comerç tradicional. Es mostra el procés d'elaboració del cafè des 
del seu orígen fins arribar al ciutadà, mitjançant una xerrada acompanyada d'informació 
gràfica, i després es fa la cata, amb tres tipus de cafè, aprenent a detectar el color, la 
fragància i el sabor, per descobrir les diferents qualitats. Es finalitza l'activitat amb una 
degustació de productes de Comerç Just. 

 
 Cost total unitari per acció: 749 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 599,20 € X 6 = 3.595,20 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 74,90 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 149,80 € cada acció. 
  - Ens gran: 224,70 € cada acció. 
 

As. Comsoc- Comunicació Social 
G64971229 
 
- 6 Tallers “Tallers radiofònics per conèixer món” 
Tallers adreçats a alumnes de cicle superior de primària, ESO i Batxillerat, on a partir del 
treball i la gravació radiofònica de diferents contes, es pretén donar a conèixer als joves 
altres realitats socials, la varietat cultural i les diferents realitats del món, en especial les 
diferents realitats socials dels països en vies de desenvolupament, i apropar els joves a les 
tecnologies de la informació. 
 

 Cost total unitari per acció: 770 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 616 € X 6 = 3.696 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 77€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 154 € cada acció. 
  - Ens gran: 231 € cada acció. 
 

Fundació Pere Tarrés 
R5800395E 
 
- 6 Jornades “Estades Educatives: Viu i esperimenta l'Àfrica i l'Amèrica Llatina” 
L'acció consisteix en una estada educativa d'una durada de dos dies consecutius al Centre 
de Cooperació i Solidaritat de La Conreria adreçada als centres educatius. S'ofereix un 
programa d'activitats de cooperació i solidaritat a escollir, per un nombre de 50 alumnes, 
amb tres activitats educatives, una a la tarda, una a la nit i l'altra al matí, i inclou poder 
realitzar els treballs de síntesi per a l'ESO. 

 

 Cost total unitari per acció: 1.628 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 1.302,40 € X 6 = 7.814,40 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 162,80 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 325,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 488,40 € cada acció. 
 

As. per la Cooperació amb el Sud-ACSUR 
G58237512 
 

- 4 Espectacles “Una rèplica de mi, però en versió millorada” 
Espectacle de teatre i poesia, que comprèn un seguit de narracions poètiques i teatrals 
interpretades per una dona, la qual va treient objectes d'una bossa, a través dels quals es fa 
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la narració. L'objectiu és donar valor als sabers de la dona, tant al Nord com al Sud, per 
mostrar el paper de la dona el la societat. L'obra es pot fer en format per a infants o per a 
adults. 

 
 Cost total unitari per acció: 1.374 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 1.099,20 € X 4 = 4.396,80 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 137,40 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 274,80 € cada acció. 
  - Ens gran: 412,20 € cada acció. 
 

Fundació per la Pau 
G08967341 
 
- 50 Cursos “Curs On Line: La promoció de la Pau dels municipis” 
Curs dirigit a tècnics municipals que té l'objectiu de promoure la Cultura de Pau, 
proporcionar continguts i facilitar eines de treball i sensibilització a favor de la Pau als 
municipis de la província de Barcelona. 

 
 Cost total unitari per acció: 171 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 136,80 € X 50 = 6.840 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 17,10 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  34,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 51,30 € cada acció. 

 
Fundació Privada UBUNTU 
G63767859 
 
- 6 Exposicions “Reforma de les Institucions Internacionals” 
Exposició que analitza de manera sintètica quines són les febleses de l'actual sistema 
d'institucions internacionals, i proposa els canvis per enfortir-lo i democratitzar-lo, essent 
també una crida a la mobilització de la societat civil i la ciutadania. 

 
 Cost total unitari per acció: 716 €  
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 572,80 € X 6 = 3.436,80 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 71,60€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 143,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 214,80 € cada acció. 

Alternativa 3. Fills del Cafè 
G60594991 
 
- 3 Exposicions “Exposició: Cafè Just i Comerç Just” 
Exposició sobre el procés d'elaboració del cafè de Comerç Just i el funcionament i principis 
del Comerç Just. El dia de la inauguració es fa una ponència de 30 minuts sobre el Comerç 
Just i un tast de cafè al final de la visita. També s'acompanya l'exposició amb un audiovisual 
sobre el cafè de Comerç Just. 
 Cost total unitari per acció: 626 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 500,80 € X 3 = 1.502,40 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 62,60 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 125,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 187,80 € cada acció. 
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Comitè Català per als Refugiats 
V62655659 
 
- 6 Tallers “Ser refugiat/da” 
L'acció consisteix en una instal lació que recrea allò que es viu en un camp de refugiats. Al 
voltant d'una tenda de campanya s'estructura una exposició i un seguit de dinàmiques que 
ajuden a visualitzar com és la vida d'un refugiat/da i com es vetlla per les seves necessitats 
bàsiques i pel respecte als Drets Humans. El muntatge s'acompanya també de la 
dinamització per monitors i d'un espectacle de Pallassos sense Fronteres. 

 
 Cost total unitari per acció: 785 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 628 € X 6 = 3.768 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 78,50 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 157 € cada acció. 
  - Ens gran: 235,50 € cada acció. 
 

Fundació Internacional Olof Palme 
G59135723 
 
- 6 Cursos “Construïm un món solidari” 
Conjunt de quatre conferències-xerrades a triar, pensades per ajudar a comprendre la 
realitat dels països empobrits i treballar valors democràtics. D'aquesta manera, es 
potenciarà el compromís solidari aprofundint en la situació de la relació nord-sud, l'economia 
global, la distribució de la riquesa, els Drets Humans, la situació de la dona i la democràcia 
participativa. 

 
 Cost total unitari per acció: 1.293 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 1.034,40 € X 6 = 6.206,40 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 129,30€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 258,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 387,90 € cada acció. 
 

ANUE - Associació Nacions Unides Espanya 
G08945859 
 
- 4 Exposicions “Exposició "L'esport al servei del desenvolupament i la Pau"” 
Exposició que pretén mostrar l'esport dins el marc general de les activitats de promoció dels 
Drets Humans i la Pau, com a punt d'unió entre pobles, promotor del diàleg social, i com a 
escencial per al desenvolupament humà i el desenvolupament econòmic. L'exposició consta 
dels següents plafons: Esport i desenvolupament, L'esport: un dret humà, Impacte verd, 
Llenguatge universal, "Mens sana in corpore sano", l'Esport, escola de vida, El poder de 
l'esport, Dones, endavant!, i Tots podem!. 

 
 Cost total unitari per acció: 861 €  
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 688,80 € X 4 = 2.755,20 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 86,10€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 172,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 258,30 € cada acció. 
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Fundació Catalana de l'Esplai 
G61096368 
 
- 5 Tallers “Els drets dels joves a Iberoamèrica: Vídeo-Minut per expressar-nos 
solidàriament” 
Taller que s'emmarca en la Setmana Iberoamericana pels drets de la Joventut, per tal de 
promoure el reconeixement, defensa i promoció dels Drets de la Joventut. En primer lloc, es 
presenta la proposta i es passa un vídeo sobre la Setmana Iberoamericana. En segon lloc, 
es treballa de forma grupal en l'elaboració d'un "vídeo-minut" col lectiu, com a conclusió del 
que s'ha treballat. 

 
 Cost total unitari per acció: 766 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 612,80 € X 5 = 3.064 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 76,60€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 153,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 299,80 € cada acció. 
 

Fundació Privada Catalana Akwaba 
G61060588 
 
- 5 Tallers “Aproximació a la cultura africana a través dels ritmes i la dansa” 
Taller adreçat a infants i joves amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat i cultura africana. 
El taller es divideix en diferents parts: 1. Introducció a la cultura africana a través d'un Power 
Point; 2. Aproximació als ritmes africans, on coneixeran diferents instruments musicals 
utilitzats en diferents danses; 3. Aproximació a les danses africanes, on s'ensenyaran 
diferents moviments bàsics de les danses africanes; 4. Realització conjunta d'una dansa. 

 
 Cost total unitari per acció: 345 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 276 € X 5 = 1.380 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 34,50 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  69 € cada acció. 
  - Ens gran: 103,50 € cada acció. 
 

IGMAN- Acció Solidària 
G62117494 
 
- 5 Exposicions “Àfrica decideix!: Àfrica i el repte de la cooperació al 
desenvolupament” 
Exposició que pretén difondre la realitat africana des d'una òptica compensada entre 
dificultats i positivisme, i fomentar els valors de la solidaritat i el respecte a la diversitat. 
L'exposició s'acompanya d'una xerrada on es parlarà dels reptes de la cooperació catalana. 

 
 Cost total unitari per acció: 1.363 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 1.090,40 € X 5 = 5.452 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 136,30 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 272,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 408,90 € cada acció. 
 

As. Comsoc- Comunicació Social 
G64971229 
 



29/312 

- 6 Espectacles “Diades dels contes del món” 
Espectacle de música i contes que vol donar a conèixer, a través de la tradició oral, la 
varietat cultural i les diferents realitats del món, en especial les diferents realitats socials dels 
països en vies de desenvolupament humà. Els contes seran explicats per un artista conta-
contes de l'As. AMAPEI o del grup Ara va de bò. L'espectacle s'acompanya amb música en 
directe. 
 
 Cost total unitari per acció: 718 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 574,40 € X 6 = 3.446,40 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 71,80€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 143,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 215,40 € cada acció. 
 

Fundació per la Pau 
G08967341 
 
- 5 Exposicions “Exposició "Cinema i Pau"” 
Exposició sobre la Cultura de Pau a partir del cinema.Es proposen fins a 21 pel lícules per a 
tractar de forma positiva 7 idees bàsiques: els conflictes armats, el desarmament, la 
desmilitarització, l'objecció de consciència, la prevenció del terrorisme, la no violència i la 
cultura de pau. L'exposició s'acompanya de material pedagògic per ampliar els continguts 
de l'activitat. 

 
 Cost total unitari per acció: 1.342 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 1.073,60 € X 5 = 5.368 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 134,20 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 268,40 € cada acció. 
  - Ens gran: 402,60 € cada acció. 
 

CEAM - Centre d'Estudis Amazònics 
G60625712 
 
- 5 Tallers “Excursió a l'Amazònia amb la Pau i el Conflicte” 
Taller de sensibilització sobre els Drets Humans, la Cultura de Pau i la resolució de 
conflictes adreçat a infants. A través d'un viatge imaginari a l'amazònia boliviana, es 
realitzen una sèrie de jocs en grup relacionats amb els Drets Humans i la resolució de 
conflictes, al mateix temps que s'afavoreix la participació i el diàleg entre els nens i nenes, i 
s'apropen a una altra realitat. 

 
 Cost total unitari per acció: 502 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 401,60 € X 5 = 2.008 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 50,20 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 100,40 € cada acció. 
  - Ens gran: 150,60 € cada acció. 
 

Fundació Catalana de l'Esplai 
G61096368 
 
- 5 Tallers “A què juguem? Jocs i més per entendre les desigualtats Nord-Sud” 
L'activitat consisteix en un taller, que es complementa amb una exposició, sobre la realitat 
dels infants de Catalunya, Bolívia i Equador. A partir d'una sèrie de jocs de cada país, els 
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infants coneixeran més aquestes realitats i podran reflexionar sobre els estereotips. Després 
de cada joc es buscaran les semblances i diferencies més significatives entre els jocs de 
cada país per tal de reforçar la idea de que tenim moltes coses en comú que ens uneixen. 

 
 Cost total unitari per acció: 744 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 595,20 € X 5 = 2.976 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 74,40 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 148,80 € cada acció. 
  - Ens gran: 223,20 € cada acció. 
 

Fundació Tus Ojos 
G85166577 
 
- 6 Tallers “Aula Tus Ojos: On viuen les dones” 
A partir del visionat d'una pel lícula, l'activitat proposa tallers de sensibilització destinats a 
centres educatius amb l'objectiu de promoure actituds favorables respecte la interculturalitat, 
la cooperació, la lluita contra els prejudicis i la igualtat de gènere. 

 
 Cost total unitari per acció: 881 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 704,80 € X 6 = 4.228,80 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 88,10 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 176,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 264,30 € cada acció. 
 

Servei Civil Internacional Catalunya 
G08849549 
 
- 8 Tallers “Jocs de rol i simulació per entendre el món” 
Tallers dirigits a alumnes de segon cicle d'ESO on, mitjançant jocs de rol, es treballaran 
conceptes com l'ordre econòmic internacional i el desenvolupament, per tal de conèixer la 
situació de dependència dels països empobrits, conèixer la dinàmica del comerç 
internacional, entendre la relació entre justícia social i Pau, i entendre les desigualtats en el 
desenvolupament. El primer taller es titula "Aliments o Armes" i el segon "Just o Injust?". 

 
 Cost total unitari per acció: 396 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 316,80 € X 8 = 2.534,40 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 39,60 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  79,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 118,80 € cada acció. 
 

ANUE - Associació Nacions Unides Espanya 
G08945859 
 
- 4 Cursos “Curs "Drets Humans Avui"” 
Curs en forma de tallers sobre els Drets Humans, el seu naixement, la seva evolució, fins a 
l'actualitat. Es pretén reflexionar sobre la pobresa extrema, i sobretot sobre els drets a la 
salut, el treball, a l'habitatge, etc., drets molt propers al ciutadà que, en aquest moment de 
crisi, no garantits per a tothom. 

 

 Cost total unitari per acció: 422 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 337,60 € X 4 = 1.350,40 € 
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 Cost per a l’ens local: 
  - Ens petit: 42,20 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  84,40 € cada acció. 
  - Ens gran: 126,60 € cada acció. 
 

As. Amics del Nepal 
G60916715 
 
- 5 Jornades “Mirades de dones” 
A partir del visionat d'una peça documental, que mostra la situació de les dones al Nepal, es 
donen uns breus apunts sobre el Nepal, i es situa als participants en la realitat social, 
cultural i econòmica que viuen les protagonistes. A partit d'aquí, es treballen casos concrets, 
debatint-los i buscant solucions, des del nivell més general al més personal. 
 Cost total unitari per acció: 630 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 504 € X 5 = 2.520 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 63€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 126 € cada acció. 
  - Ens gran: 189 € cada acció. 
 

As. Cultural ElParlante 
G65162562 
 
- 4 Tallers “La cruïlla comú: com els veiem i com ens veuen els altres?” 
L'activitat consisteix en la realització de dos tallers participatius on, a partir de diferents 
materials audiovisuals, es discutirà el tema de la identitat, els estereotips, i la diversitat a 
diferents nivells. Durant els tallers es posaran en evidència les idees i paradigmes que el 
participant tenia inicialment i que han estat desmuntades durant el procés. 

 

 Cost total unitari per acció: 695 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 556 € X 4 = 2.224 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 69,50 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 139 € cada acció. 
  - Ens gran: 208,50 € cada acció. 
 

As. La Xixa Teatre 
G65424038 
 
- 5 Espectacles “Quin futur tenen els Rossell?” 
Espectacle-taller de teatre fòrum creat i interpretat per la companyia La Xixa, en el qual 
s'escenifica una situació de conflicte que viu la hipotètica família Rossell, propietaria d'un 
petit negoci de venda de roba i que no pot competir amb els preus de les grans superfícies. 
El dinamitzador convida els assistents a participar de l'acció dramàtica amb idees per 
resoldre el conflicte presentat, i així enriquir un debat sobre els actuals models de consum. 

 
 Cost total unitari per acció: 782 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 625,60 € X 5 = 3.128 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 78,20 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 156,40 € cada acció. 
  - Ens gran: 234,60 € cada acció. 
 

As. VIA Turismo para el Desarrollo 
G64734015 
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- 5 Exposicions “Les cares del turisme” 
Exposició i projecció del documental "Welcome en casa", que pretenen donar a conèixer 
l'impacte de l'activitat turística en els països en desenvolupament i sensibilitzar sobre la 
necessitat de portar a terme un turisme més responsable. S'entregaran guies pràctiques 
sobre com ser "un turista més responsable". 

 
 Cost total unitari per acció: 616 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 492,80 € X 5 = 2.464 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 61,60 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 123,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 184,80 € cada acció. 
 

CEAM - Centre d'Estudis Amazònics 
G60625712 
 
- 5 Tallers “Crea el teu propi llibre de contes de l'Amazònia boliviana” 
Activitat lúdico educativa, en forma de taller de creació de contes, dirigida a centres 
educatius per donar a conèixer, mitjançant la mitologia, algunes de les costums, creences i 
diversitat cultural dels pobles indígenes de l'Amazònia. Consta d'una exposició fotogràfica 
en format power-point sobre l'amazònia boliviana i un conta-contes, amb el suport de 
material audiovisual i artesanal. Les llegendes provenen de la regió de Moxos. 

 
 Cost total unitari per acció: 530 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 424 € X 5 = 2.120 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 53€ cada acció.  
  - Ens mitjà: 106 € cada acció. 
  - Ens gran: 159 € cada acció. 
 

Fundación Privada Indera 
G64748080 
 

- 12 Tallers “Taller per tancar l'invisibilitat” 
Tallers lúdics amb l'objectiu de reflexionar sobre la situació d'exclusió i discriminació que 
pateixen les dones al món, i com es converteixen en persones invisibles excloses del 
desenvolupament humà sostenible i digne. Es genera un espai de reflexió i diàleg mitjançant 
l'ús didàctic del conte "Poció per a dones invisibles" i una animació virtual. 
 
 Cost total unitari per acció: 428 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 342,40 € X 12 = 4.108,80 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 42,80€ cada acció.  
  - Ens mitjà:  85,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 128,40 € cada acció. 

Metges del Món - Catalunya 
G79408852 
 

- 4 Exposicions “Fòrum "Des de la meva mirada" 2012” 
Exposició generada a partir d'un projecte de cooperació amb Tanzània, que pretén 
sensibilitzar en temes de desigualtat social, estereotips i justícia. L'exposició es 
complementa amb un documental sobre l'intercanvi d'experiències en la salut des d'una 
perspectiva de gènere i drets humans, entre els joves participants de dues escoles de 
Tanzania i Barcelona, i una xerrada- debat sobre aquest documental. 

 



33/312 

 Cost total unitari per acció: 951 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 760,80 € X 4 = 3.043,20 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 95,10 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 190,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 285,30 € cada acció. 

 
Sonrisas de Bombay 
G61659496 
 
- 5 Tallers “Els objectius de desenvolupament del mil lenni” 
Taller que té l'objectiu d'introduïr els assistents a conceptes com "desenvolupament", el seu 
origen, evolució histò`rica, així com en la necessitat de portar a terme pràctiques 
participatives en l'ús d'eines per a l'elaboració de projectes de cooperació, a través de 
diferents dinàmiques de grup i materials de treball. 

 

 Cost total unitari per acció: 198 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 158,40 € X 5 = 792 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 19,80 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  39,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 59,40 € cada acció. 
 

Alternativa 3. Fills del Cafè 
G60594991 
 
- 7 Tallers “Com es produeix el cafè just? Visita a la torradora de cafè de Comerç 
Just” 
Es tracta d'una visita guiada a la torradora de cafè i al magatzem d'Alternativa 3, per tal de 
veure el procés industrial del Cafè de Comerç Just. S'inclou un passi del documental 
"Petites compres, grans conseqüències". La visita finalitza amb una petita degustació de 
productes de Comerç Just. 

 

 Cost total unitari per acció: 227 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 181,60 € X 7 = 1.271,20 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 22,70 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  45,40 € cada acció. 
  - Ens gran: 68,10 € cada acció. 
 

Arquitectes Sense Fronteres 
G60192614 
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- 5 Tallers “La millora dels assentaments humans precaris al Sud” 
Taller de reflexió sobre els assentaments humans al Sud que inclou la projecció d'un 
audiovisual sobre els Objectius del Mil lenni i dinàmiques grupals, com xerrades, debats, 
etc. dirigits per especialistes, que incentivaran el debat i la reflexió entorn als drets a l'hàbitat 
i a l'habitatge i nous reptes per afrontar aquesta problemàtica social. 

 

 Cost total unitari per acció: 406 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 324,80 € X 5 = 1.624 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 40,60 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  81,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 121,80 € cada acció. 
 

As. ArtiXoc 
G62003603 
 

- 7 Tallers “La Dona Arbre, taller artístic sobre una història real” 
Taller amb l'objectiu de difondre el treball de l'activista keniata Wangari Maathai i les seves 
idees de desenvolupament humà i sostenibilitat i ressaltar el treball de la dona com a agent 
de transformació social. Es desenvolupa en tres parts: 1. Explicació de la vida i obra de 
Maathai mitjançant un conte; 2. Treball manual que representarà un arbre africà i una nina 
gegant; 3. Es penjaran missatges a l'arbre. 

 

 Cost total unitari per acció: 305 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 244 € X 7 = 1.708 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 30,50 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  61 € cada acció. 
  - Ens gran: 91,50 € cada acció. 

 
Solidaritat Castelldefels Kasando 
G61113122 
 

- 4 Tallers “Mòbils High Tech, Vides Low Cost” 
Taller adreçat a joves per a que prenguin consciència de com l'explotació de recursos per a 
la fabricació de mòbils, ordinadors, etc. afecta a altres països. A partir de la pal lícula "Blood 
in the mobile" i del documental "Solidaritat Castelldefels", es faran una sèrie de càpsules per 
abordar la problemàtica. Posteriorment, es farà un debat i un taller participatiu. 

 

 Cost total unitari per acció: 554 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 443,20 € X 4 = 1.772,80 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 55,40 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 110,80 € cada acció. 
  - Ens gran: 166,20 € cada acció. 

 

As. + Responsables 
G65297590 
 

- 4 Exposicions “Canvi de rumb: 9 condicions per a un món sense pobresa” 
Exposició que consta dels següents blocs: Pobresa i desigualtat a escala global; Els Drets 
Laborals del Sud; Els subsidis a l'agricultura i alstres barreres de comerç al Sud; Els 
recursos minerals com a fons de conflictes armats; Les patents farmacèutiques; Els mercats 
financers; Els paradisos fiscals; El deute extern i la seva condonació; Les institucions 
econòmiques multilaterals; El camí cap als ODM. 
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 Cost total unitari per acció: 513 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 410,40 € X 4 = 1.641,60 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 51,30 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 102,60 € cada acció. 
  - Ens gran: 153,90 € cada acció. 
 

PEN Català 
G58255597 
 
- 5 Exposicions “Veus silenciades, veus rescatades” 
Exposició fotográfica "Veus silenciades, veus rescatades" a través de 15 casos d'escriptors 
perseguits, exposa les violacions de la llibertat d'expressió al món. L'exposició s'acompanya 
d'una conferència-debat d'un escriptor acollit i la producció d'un audiovisual. 

 

 Cost total unitari per acció: 995 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 796 € X 5 = 3.980 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 99,50 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 199 € cada acció. 
  - Ens gran: 298,50 € cada acció. 
 

As. AVALUA - Anàlisi i Desenvolupament 
G64578453 
 
- 2 Tallers “Introducció a la Cooperació per a entitats d'immigrants i entitats locals” 
Tallers participatius que pretenen capacitar col lectius d'immigrants per tal que es 
converteixin en actors de la cooperació al desenvolupament tant en les seves comunitats 
d'origen com en els seus col lectius residents al Nord. 

 

 Cost total unitari per acció: 621 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 496,80 € X 2 = 993,60 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 62,10 € cada acció.  
  - Ens mitjà: 124,20 € cada acció. 
  - Ens gran: 186,30 € cada acció. 
 

Servei Civil Internacional Catalunya 
G08849549 
 
- 18 Tallers “Jocs de taula i simulació per entendre el món” 
Taller de dues sessions dirigit a infants de primària on, mitjançant el joc de simulació i el joc 
de taula gegant, s'analitzaran alguns dels factors causants de la violació de Drets Humans 
en zones de conflicte armat. El primer joc es diu "Un viatge no triat" i el segon es diu "La 
Irene i l'Alí". Es teballen els Drets dels Infants, s'introdueixen els conceptes de "conflicte" i 
de "resolució pacífica" i es fomenta el sentiment d'empatia envers els altres. 

 

 Cost total unitari per acció: 349 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 279,20 € X 18 = 5.025,60 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 34,90 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  69,80 € cada acció. 
  - Ens gran: 104,70 € cada acció. 
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ACCEDE- As. Catalana per a la Cooperació, l'Esport, el Desenvolupament i l'Educació 
G65300279 
 
- 5 Tallers “Diferències Nord- Sud: Esport per al desenvolupament” 
Taller adreçat a les escoles sobre els Objectius del Mil lenni, els Drets dels Infants i els 
valors de l'esport. A partir d'una bibliografia, s'obrirà un diàleg guiat i es visionarà un 
documental. L'activitat s'acompanya amb una exposició fotogràfica itinerant sobre Esport i 
Cooperació. 

 

 Cost total unitari per acció: 259 € 
 Cost màxim per la Diputació (80% estimat): 207,20 € X 5 = 1.036 € 
 Cost per a l’ens local: 

  - Ens petit: 25,90 € cada acció.  
  - Ens mitjà:  51,80 € cada acció. 
  - Ens gran: 77,70 € cada acció. 

 

ACCIONS DESESTIMADES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA 
D’ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ 2012 

 

Alternativa 3. Fills del Cafè 
G60594991 
 
-  Espectacle “El cacauòtic conte de la xocolata” 
 
Fundació Privada Catalana Akwaba 
G61060588 
 
-  Taller “Allò que l'etiqueta no diu” 
 
Fundació Privada Catalana Akwaba 
G61060588 
 
-  Taller “Transformació dels conflictes i Capoeira” 
 

Metges del Món - Catalunya 
G79408852 
 
-  Exposició “Exposició i cinema-debat "Dones de vida alegre?"” 
 

ACCEDE- As. Catalana per a la Cooperació, l'Esport, el Desenvolupament i l'Educació 
G65300279 
 
-  Taller “Diferències Nord- Sud: Un somriure a Etiopia” 
 

ACCEDE- As. Catalana per a la Cooperació, l'Esport, el Desenvolupament i l'Educació 
G65300279 
 
-  Taller “Diferències Nord- Sud: Joc els drets del nen” 
 
As. Planificació Familiar Catalunya i Balears 
G08914475 
 
-  Jornada “Salut, sexualitat i reproducció” 
 
Sonrisas de Bombay 
G61659496 
-  Taller “Desenvolupament, participació i ONGD” 
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Institut de Drets Humans de Catalunya 
G08957318 
 
- Taller “Taller sobre Enfocament Basat en Drets Humans a la Cooperació al 

Desenvolupament” 
 

AL KARIA- As. Catalana de Solidaritat i Cooperació Int. 
G63811939 
 
-  Taller “Educació de Solidaritat” 
 

As. ArtiXoc 
G62003603 
 
-  Taller “Música amb causa. A ritme de tambors per l'Àfrica” 
 
CEA - Centre d'Estudis Africans 
G58830852 
 
-  Exposició “Exposició "Comerç de diamants: Pobresa al Sud, luxe al Nord"” 
 

Fundación Pueblo para Pueblo- HUMANA 
G63059521 
 
-  Taller “Objectius del Mil lenni i el concepte Nord-Sud” 
 
Planeta Salud 
G64770951 
 
-  Jornada “Salut de les dones en països en desenvolupament” 
 
DESOS Opció Solidària 
G62627294 
 
-  Taller “De Catalunya a Nicaragua en 5 minuts” 
 

Fundació InteRed Catalunya 
G80468564 
 
-  Taller “Perú, Colòmbia i Rep Dominicana: Educació inclusiva per canviar el món” 
 
Institut Jane Goodall Espanya (IJG) 
G64514557 
 
-  Taller “"Amani endelevu": Treballant per la Pau i l'equitat” 
 

As. MIP GRUP- Innovación en programas sociales 
G64549215 
 
-  Exposició “Com els Colombians construeixen Pau? Cinc raons per a l'esperança” 
 
As. Europea de Cooperación con Palestina 
G92458619 
-  Taller “Els nens catalans, junts per la Pau” 
 

Dar es infinito 
G86363512 
-  Taller “Pintura i solidaritat” 
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Federació d'As. Catalanes Amigues del Poble Saharauí 
G65515173 
 
-  Jornada “Sensibilització sobre la situació actual de la població saharauí” 
 

Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió Social 
G64251192 
 
-  Taller “Creant Vincles: Accions de formació en desenvolupament” 
 

PASPARTÚ- As. Projectes Artísticosocials per l'Art Útil 
G65509457 
 
-  Taller “Taller artístic experimental "Camp Minat"” 
 
YALAH- Solidaris amb el poble Saharauí 
G64173164 
 
-  Jornada “Un conflicte silenciat al segle XX: La població saharauí i el mur de la vergonya” 
 
SURT- Fundació de Dones 
G64404213 

 

-  Jornada “Trobada On Line: Dones diverses, desigualtats comuns” 
 

Segon.- Disposar les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona 
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la 
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que 
s’atorguen és de cent vint-i-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb quaranta 
cèntims (129.998,40), els quals seran satisfets amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona 
corresponent a l’exercici 2012. 
 
Tal com s’estableix al punt 11 de les bases de la present convocatòria, la cofinanciació 
del cost de les accions entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província 
de Barcelona es farà en funció del nombre d’habitants dels ens locals:  
 

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

 Ens locals de 5.000 a 19.999 habitants:  
 La Diputació de Barcelona assumirà fins a un 80% del cost de l’acció.  
 

 Ens locals de més de 20.000 habitants:  
 La Diputació de Barcelona assumirà fins a un 70% del cost de l’acció.  

 

A més, segons indica el punt 18 de les bases, es faran dos pagaments: el primer es 
correspondrà amb el 50% de l’import de la subvenció i es tramitarà en el mes d’abril 
del 2012, sempre que l’entitat beneficiària presenti els compromisos d’ajuntaments i 
consells comarcals per al menys 1/4 part de les activitats subvencionades; i el segon 
es pagarà prèvia presentació del compte justificatiu simplificat, que s’haurà de lliurar 
abans del 28 de febrer de 2013.  
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L’import d’aquest segon pagament es determinarà en funció del tipus d’ens local en 
què s’hagin desenvolupat les accions subvencionades. La raó és que en el moment de 
l’atorgament de les subvencions no resulta possible conèixer els ens locals en què es 
portaran a terme les accions i, en conseqüència, l’import de la subvenció es fixa de 
manera estimada sobre un càlcul prorratejat entre el 70% i el 90% del cost de 
l’activitat.  
 

Tanmateix, en el moment de fer el segon pagament, les entitats beneficiàries hauran 
executat totes les accions i, per tant, es podrà determinar el percentatge concret del 
cost assumit per la Diputació de Barcelona per cada acció i establir l’import exacte de 
l’esmentat segon pagament. A tal efecte, es determina que l’import de la subvenció 
atorgada per cada acció és un import màxim i que, per tant, la suma dels costos per la 
Diputació de Barcelona de cada acció no podrà superar aquest. 
  

Tercer.- Alliberar el saldo sobrant per import d’un euro amb seixanta cèntims (1,60) €, 
respecte de l’autorització de despesa de cent trenta mil (130.000) € realitzada com a 
conseqüència de l’aprovació de les bases reguladores i la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense 
ànim de lucre dins de “l’Oferta d’accions de sensibilització 2012” (AJG 608/11), que 
finalment no s’han atorgat. 
 

Quart.- Publicar la relació de les subvencions concedides al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 

Cinquè.- Notificar els acords precedents als interessats. 
 

15.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració 
regulador de la subvenció atorgada al Centre d’Estudis Amazònics per al 
projecte “Indígenes, situació actual”, en resolució de la convocatòria d’abril de 
l’Espai de Concertació de la Diputació de Barcelona amb les Organitzacions de 
la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona dóna suport als ens locals i a les entitats 
privades sense afany de lucre de la província, a través de diferents línies d’actuació, 
com la relativa a les accions de sensibilització a la població de la província de 
Barcelona per tal que coneguin la realitat dels països en vies de desenvolupament i 
per impulsar la solidaritat envers ells. 
 
En data 25 de febrer de 2010, la Junta de Govern d’aquesta Corporació va aprovar les 
Bases reguladores i les convocatòries de l’Espai de Concertació de la Diputació de 
Barcelona amb les Organitzacions de la Societat Civil en l’àmbit de la sensibilització: 
Avantprojectes (2010-2011) i Accions Puntuals (2010). 
 
En concret, es van preveure tres convocatòries, una pels avantprojectes i dues per 
accions puntuals. La convocatòria d’avantprojectes (convocatòria 01993/2010) tenia un 
termini de presentació de sol·licituds que es va exhaurir el 15 d’abril de 2010 i la 
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primera convocatòria d’accions puntuals (convocatòria 01983/2010), el 31 de març de 
2010. 
 
A la convocatòria d’avantprojectes es van presentar un total de 18 sol·licituds, dels 
quals 12 van ser subvencionats. 
 
La Junta de Govern de la corporació, en sessió de data 10 de juny de 2010, va acordar 
la resolució de la convocatòria, atorgant les esmentades subvencions i aprovant la 
minuta de conveni de col·laboració que havia de regular aquests avantprojectes. 
 
El Centre d’Estudis Amazònics va rebre una subvenció per import de dinou mil nou-
cents noranta-dos (19.992) € per desenvolupar l’avantprojecte “Indígenes, situació 
actual” que va ser regulat en el conveni de col·laboració 1241/10 en vigor des del 23 
de juliol de 2010. 
 
Aquest conveni preveia entre les obligacions del Centre d’Estudis Amazònics (Pacte 
Segon) la següent: 
 

I. Garantir l’aportació, mitjançant fons propis o de tercers, de la part de la 
financiació restant, és a dir, 26.399,48 €. 

 
Tanmateix el beneficiari va comunicar alteracions en el cost total del projecte atès que 
tenia la previsió de rebre finançament del Ministeri d’Afers Exteriors que finalment no 
va aconseguir. 
 
En conseqüència, es proposa l’aprovació d’una addenda al conveni de col·laboració 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Centre d’Estudis Amazònics (CEAM), 
relatiu a l’avantprojecte “Indígenes, situació actual”, amb la finalitat d’adaptar les 
condicions de la subvenció atorgada a la situació financera real.   
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 

 
Vist l’article 28 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona 
(BOPB núm. 13, annex 1, de 15.01.2009). 
 
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, ja que és l’òrgan que va concedir la subvenció i aprovar el conveni 
regulador de la mateixa en base a l’epígraf 3.3.e) 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. 
 

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

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la minuta d’addenda al conveni de col·laboració regulador de la 
subvenció atorgada al Centre d’Estudis Amazònics, relatiu a l’avantprojecte 
“Indígenes, situació actual”, segons el text que es reprodueix a continuació: 
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“ADDENDA AL CONVENI ESPECÍFIC ENTRE EL CENTRE D’ESTUDIS AMAZÒNICS I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
 
PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ “INDÍGENES, 
SITUACIÓ ACTUAL” EN EL MARC DE L’ESPAI DE CONCERTACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA AMB LES ONGs (2010-2011) 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, el Centre d’Estudis Amazònics, amb domicili a Benavent, 12, baixos 4a. 08028 
Barcelona i NIF G60625712, representat per la Sra. Carmiña García Balanza, Directora, 
segons poders notarials del 26 de novembre de 2008, notaria Dña Rosa María Pérez 
Paniagua amb domicili a Barcelona carrer Mallorca 214, Àtic 1.  
 
I de l’altra, la Diputació de Barcelona, amb domicili a la Rambla de Catalunya, 126 de 
Barcelona (08008) i NIF núm. P-0800000-B, representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, President de la Diputació de Barcelona, a tenor de les competències que li 
confereix la Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (BOPB de 23 de setembre de 2011) i assistit per la 
Secretària General, Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats reservades en el 
Decret de la Presidència de la corporació de 8 de setembre de 2011 (BOPB de 23 de 
setembre de 2011). 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.- Que des del 23 de juliol de 2010 està en vigor entre les parts el conveni de 

col·laboració per a la realització del projecte de sensibilització “Indígenes, situació 
actual”, regulador de la subvenció atorgada en el marc de l’Espai de Concertació de la 
Diputació de Barcelona amb les ONGs (2010-2011). 

 
II.- Que durant l’execució del projecte s’ha identificat la necessitat de modificar el 

pressupost atès que el beneficiari no ha rebut la financiació prevista del Ministeri 
d’Afers Exteriors. 

 
III.- Que la minuta de la present addenda ha estat aprovada per acord de la Junta de 

Govern de data [      ]. 
 

Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents  
 

PACTES 
 

Primer.-  Modificació del Pacte Segon 
 
Les parts acorden substituir l’apartat I del Pacte Segon del conveni de col·laboració pel 
següent: 

 
I. Garantir l’aportació, mitjançant fons propis o de tercers, de la part de la financiació 

restant, és a dir, 20.919,82 €. 
 

Segon.- Manteniment dels pactes no mencionats en l’addenda 
 
La resta de pactes assumits per les parts signatàries en el conveni original, que no han estat 
modificats pel pacte anterior de la present addenda, es mantenen en vigor tal com van ser 
expressats en el mateix. 
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I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen la present addenda per 
duplicat, en els llocs i dates que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Notificar els presents acords al Centre d’Estudis Amazònics.  
 
Servei de Govern local 
 
16.- Dictamen que proposa incrementar la quantia màxima destinada a recursos 
consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 

La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 26 de gener de 2012, va 
aprovar el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del 
Pla de concertació i el Catàleg de suport d’aquest àmbit, i l’obertura de la convocatòria 
de l’any 2012 per a la concertació de recursos. 
 

La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 9 de febrer de 2012, va aprovar 
la quantia màxima destinada als recursos consistents en ajuts econòmics de 
l’esmentada convocatòria. 
 

Atès que estan en tràmit diverses modificacions de crèdit per tal d’incrementar la 
quantia màxima destinada als recursos consistents en ajuts econòmics de la 
convocatòria 2012. 
 
Vista la Refosa número 1/2011 (BOPB de 23/9/2011), epígraf 10.2.b), que disposa que 
correspon al Diputat delegat per a la Cooperació Local: elevar a Junta de Govern 
l’aprovació del catàleg de serveis i activitats o instrument de desplegament anàleg que 
comprengui l’oferta conjunta de la Diputació de programes corresponents a l’àmbit de 
suport als serveis i les activitats, així com la seva regulació i convocatòria. 
 

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.- Incrementar en 2.500.000 €, la quantia màxim destinada als recursos 
consistents en ajuts econòmics de la convocatòria de l’any 2012 de l’àmbit de suport 
als servis i a les activitats del Pla de concertació es detalla a continuació: 
 
 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 60401 SERVEI DE SALUT PÚBLICA 
Núm. Expedient SIGC 2012/0000342 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/60401/313A0/46250 600.000 € 
Quantia màxima total 600.000 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
60402 SERVEI DE SUPORT A LES POLÍTIQUES 
DE CONSUM 

Núm. Expedient SIGC 2012/0000344 
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Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/60402/493A0/46250 100.000 € 
Quantia màxima total 100.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 30101 SERVEI DE MERCAT DE TREBALL 
Núm. Expedient SIGC 2012/0000207 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/30101/241A0/46250 700.000 € 
Quantia màxima total 700.000 € 

CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 
30102 OFICINA TÈCNICA D’ESTRATÈGIES PER 
AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

Núm. Expedient SIGC 2012/0000398 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 
G/30102/439A0/46250 200.000 € 
Quantia màxima total 200.000 € 
CENTRE GESTOR  I ORGÀNIC 30103 SERVEI DE TEIXIT PRODUCTIU 
Núm. Expedient SIGC 2012/0000213 
Aplicació pressupostària Quantia màxima 

G/30103/433A0/46250 
900.000 € 
 

G/30103/433A0/46350 
G/30103/433A0/46550 
G/30103/433A0/46750 
G/30103/433A0/46950 

 

Quantia màxima total 900.000 € 
 
Segon.-  Condicionar l’efectivitat de l’increment a què es refereix l’acord anterior a 
l’aprovació de les modificacions de crèdit amb els números 2853, 2915, 2924 i 2920 i a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de l’any 2012 d’aquesta 
corporació. 
 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu 
electrònica de la Diputació l’anunci d’aprovació dels acords anteriors. 

 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
17.- Dictamen que proposa ampliar la despesa generada per la pròrroga del 
contracte formalitzat amb l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SA, amb NIF A-
82018474, relatiu al servei de telecomunicacions de dades de la Diputació de 
Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa estesa al territori), 
corresponent a la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 

Vist que es va adjudicar la contractació relativa al servei de telecomunicacions de 
dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa 
estesa al territori) per acord del Ple de data 24 de febrer de 2005, mitjançant concurs, a 
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l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF A-82018474), per un import total pels 
dos lots de 12.728.750,41 € (IVA inclòs), amb vigència d’1 d’abril de 2005 a 31 de març 
de 2009, i que es va formalitzar mitjançant contracte en data 16 de març de 2005. 
Atès que el Plec de Prescripcions Tècniques que regeix el contracte porta incorporats 
els annexs I i II, en els que estan relacionades les línies contractades en el moment de 
l’adjudicació. 
 

Atès que, d’acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), el contracte de referència es regeix 
pel Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (TRLCAP).  
 
Atès que el Ple corporatiu en data 26 de març de 2009, d’acord amb les condicions de 
la contractació, va acordar prorrogar la vigència del contracte de referència amb 
efectes d’1 d’abril de 2009 a 31 de març de 2011, substituir els annexs I i II del Plec 
pels annexs III i IV i declarar plurianual la despesa generada, que es va estimar en 
8.518.440  € (IVA inclòs). 
 

Atès que el Ple d’aquesta Corporació, reunit en sessió ordinària el dia 28 d’abril de 2011, 
va aprovar la convalidació de la pròrroga del contracte de referència, amb efectes des 
de l’1 d’abril de 2011 i fins a la substanciació d’una nova contractació, prevista per a l’1 
d’abril de 2012, amb una estimació de despesa de 4.332.654,33 € (IVA inclòs). 
 

Atès l’informe del director de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, de data 6 
de febrer de 2012, enregistrat d’entrada en el Servei de Contractació amb data 14 de 
febrer de 2012, que a continuació es transcriu literalment: 
 

“Per decret de data 27 de maig de 2004 es va aprovar la contractació del  servei de  
telecomunicacions de dades de la Diputació de Barcelona, signant-se el corresponent 
contracte en data 16 de març de 2005. 
 

En data  26 de marc de 2009 es va aprovar la pròrroga del contracte amb efectes d’1 
d’abril  de 2009  fins al 31 de març  de 2011. 
 

En data 6 d’abril de 2011 es va convalidar la pròrroga del contracte pel 
període comprès entre  l’1 d’abril  de 2011  fins al 31 de març  de 2012. 
  

Un cop demanada aquesta pròrroga, durant els mesos següents es va adjudicar ”el 
Servei d’allotjament extern d’equipaments i serveis informàtics”, amb la qual cosa es 
van solventar els temes de configuració de línies que restaven pendents. La 
constitució de la nova corporació en data 26 de juliol de 2011, com a conseqüència 
dels resultats obtinguts en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 
2011, atura lògicament i de forma temporal aquest expedient,  ja que atesa la 
importància d’aquesta contractació, és imprescindible un coneixement exhaustiu de les 
seves característiques per parts del nous òrgans de govern.  
 

En l’actualitat es donen, ja, les condicions per procedir a la convocatòria del nou 
procediment que ha de regir l’esmentada contractació, i per aquest motiu i de forma 
que es puguin cobrir el terminis requerits fins l’adjudicació del dit procediment obert, en 
tramitació, convé ampliar la despesa del servei de  telecomunicacions de dades de la 
Diputació pel període comprès entre de l’1 d’abril a 31 desembre de 2012.   
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Com a conseqüència de l’abans esmentat a continuació és detalla la previsió de 
l’ampliació de despesa pel període indicat anteriorment:  
 

ANY 2012 - 1 D'ABRIL AL 31 DE DESEMBRE 
 

LOT 1 - INFORMÀTICA  - PARTIDA  203000 926A0  22203 
IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA

48.502,07 € 9 436.518,62 €
 

LOT 2 - MUNICIPAL  - PARTIDA 203000 491A0 22203
IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA

139.306,12 € 9 1.253.755,09 €
LOT 2 – BIBLIOTEQUES  - PARTIDA 203000 332A0 22203

IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA
113.907,30 € 9 1.025.165,69 €

 

LOT 2 - ORGT   - PARTIDA 611  22203
IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA

59.339,08 € 9 534.051,72 €
 

TOTAL PERÍODE LOT 1 436.518,62 €
TOTAL PERÍODE LOT 2 2.812.972,50 €

˝ 
Vist l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Ampliar, en 3.249.491,12 € (IVA inclòs), la despesa generada per la pròrroga 
del contracte formalitzat amb l’empresa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA (CIF A-
82018474), en data 16 de març de 2005, relatiu al servei de telecomunicacions de 
dades de la Diputació de Barcelona (Lot 1 Xarxa informàtica corporativa i Lot 2 Xarxa 
estesa al territori), d’acord amb l’informe del director de Serveis de Tecnologies i 
Sistemes Corporatius, de data 6 de febrer de 2012. 
 
Segon.- Aplicar la despesa generada segons el següent detall: 
 
 

ANY 2012 - 1 D'ABRIL AL 31 DE DESEMBRE 
 

LOT 1 - INFORMÀTICA  - PARTIDA  203000 926A0  22203 
IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA

48.502,07 € 9 436.518,62 €
 

LOT 2 – MUNICIPAL  - PARTIDA 203000 491A0 22203
IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA

139.306,12 € 9 1.253.755,09 €
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LOT 2 - BIBLIOTEQUES  - PARTIDA 203000 332A0 22203
IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA

113.907,30 € 9 1.025.165,69 €
 

LOT 2 – ORGT   - PARTIDA 611  22203
IMPORT MENSUAL AMB IVA MESOS  IMPORT TOTAL AMB IVA

59.339,08 € 9 534.051,72 €
 

TOTAL PERÍODE LOT 1 436.518,62 €
TOTAL PERÍODE LOT 2 2.812.972,50 €

 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’empresa adjudicatària, amb domicili a 
Barcelona, (08019), plaça d’Ernest Lluch i Martin, edifici Diagonal 00, planta 21, per al 
seu coneixement i efectes. 
 

Servei de Programació 
 

18.- Informe de seguiment anual del pressupost per programes de l’any 2011.-  
La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de seguiment anual del pressupost 
per programes de l’any 2011. 
 
19.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents noranta-sis mil 
cent cinquanta-cinc euros amb trenta cèntims (296.155,30) €  l'Ajuntament de la 
Mollet del Vallès, a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 

En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 

Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 

D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en 
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF 
A65587198), segons consta per 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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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 

Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 

L'Ajuntament de Mollet del Vallès presentà en data 21 de març de 2012 una sol·licitud 
d'un préstec de 1.855.000 € per finançar inversions. 
 

Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 
 

Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.855.000 € davant CATALUNYA BANC, 
S.A., del qual es subvenciona  1.427.000 € amb una subvenció d’import de  
296.155,30 €. 
 

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 

 

A C O R D S 
 

Primer.- Subvenir en un import de dos-cents noranta-sis mil cent cinquanta-cinc euros 
amb trenta cèntims (296.155,30) € a l'Ajuntament de Mollet del Vallès  d'acord amb la 
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 21 
de març de 2012 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 
l’entitat financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 

Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Mollet del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 

Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
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“ANNEX AL DICTÀMEN 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
III. A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d’interès del préstec esmentat, 

ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden les 
següents: 

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

Barcelona, ........................      (Municipi)....................” 
 

20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Escola bressol” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Polinyà.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 21 de desembre de 2006 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB núm. 56, de 6.3.2007. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 8 de febrer de 
2007 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Polinyà, presentada en data 
10/02/2012 per finançar la inversió “Escola bressol” 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:  Ajuntament de Polinyà  
Actuació:  Escola bressol 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 18/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
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.  
 
21.- Dictamen que proposa la modificació 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, en el sentit de destinar 
deu mil (10.000) € a finançar l’actuació “Asfaltat carrers”, 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: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Escola música municipal 
Import crèdit:  68.400 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 123/2011 

 
En data 14/2/12 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
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Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 17/2/12, per destinar-ho a “Asfaltat carrers”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
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 22/12/11 en el sentit següent:  

 
Ens local:  Ajuntament de Prats de Lluçanès 
Actuació:  Escola música municipal 
Import crèdit:  58.400 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de deu mil euros. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import deu mil 
(10.000) € per a finançar l’actuació local “Asfaltat carrers” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “Escola música municipal”, 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: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Prats de Lluçanès, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Escola música municipal 
Import crèdit:  68.400 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 123/2011 
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En data 14/2/12 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 17/2/12, per destinar-ho a “Asfaltat carrers” 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB núm. 56, de 6.3.2007). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
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 ”Escola música municipal” 
 

Ens local:  Ajuntament de Prats de Lluçanès  
Actuació:  Asfaltat carrers 
Import crèdit:  10.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 27/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de deu mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 14/2/12 si transcorregut el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció 
per part de l’Ajuntament. 
 
23.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent mil 
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Pavimentació carrer darrera 
Cantallops” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-
lo finançar les actuacions ““Plaça Sant Isidre” i “Camí can Pinya a Urb. 
Casablanca”, 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: 
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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:  Pavimentació carrer darrera Cantallops 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2011 

 
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 14/2/12, per destinar-ho a “Plaça Sant Isidre” i 
“Camí can Pinya a Urb. Casablanca” 
 

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:  Ajuntament de Subirats 
Actuació:  Pavimentació carrer darrera Cantallops 
Import crèdit:  0 € 

 

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de cent mil euros. 
 

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

24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-
sis mil cinc-cents (76.500) € per a finançar l’actuació local “Plaça Sant Isidre” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a 
“Pavimentació carrer darrera Cantallops”, a l’Ajuntament de Subirats.- La Junta, 
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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:  Pavimentació carrer darrera Cantallops 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2011 

 
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 14/2/12, per destinar-ho a “Plaça Sant Isidre” i 
“Camí can Pinya a Urb. Casablanca” 
 
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 ”Pavimentació carrer darrera 
Cantallops” 
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Plaça Sant Isidre 
Import crèdit:  76.500 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 24/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-sis mil cinc-cents euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
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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. 
 
25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-tres 
mil cinc-cents (23.500) € per a finançar l’actuació local “Camí can Pinya a Urb. 
Casablanca” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats provinent del crèdit per 
a “Pavimentació carrer darrera Cantallops”, 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:  Pavimentació carrer darrera Cantallops 
Import crèdit:  100.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 29/2011 

 
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 14/2/12, per destinar-ho a “Plaça Sant Isidre” i 
“Camí can Pinya a Urb. Casablanca” 
 
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 ”Pavimentació carrer darrera 
Cantallops” 
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Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Camí can Pinya a Urb. Casablanca 
Import crèdit:  23.500 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 23/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-tres mil cinc-cents euros amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
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. 
 
26.- Dictamen que proposa la modificació 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, en el sentit de destinar-lo 
finançar les actuacions “Plaça Moreres” i “Millora urbanitzacions”, 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 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Subirats, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Urbanització sector Est Lavern 
Import crèdit:  50.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 113/2011 

 
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 14/2/12, per destinar-ho a “Plaça Moreres” i Millora 
urbanitzacions” 
 
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. 



57/312 

 
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:  Ajuntament de Subirats 
Actuació:  Urbanització sector Est Lavern 
Import crèdit:  0 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 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.  
 
27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import dinou mil 
(19.000) € per a finançar l’actuació local “Plaça Moreres” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “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 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Subirats, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Urbanització sector Est Lavern 
Import crèdit:  50.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 113/2011 

 
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 14/2/12, per destinar-ho a “Plaça Moreres” i Millora 
urbanitzacions” 
 
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. 
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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 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 ” Urbanització sector Est Lavern” 
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Plaça moreres 
Import crèdit:  19.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 21/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dinou mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
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. 
 
28.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-un 
mil (31.000) € per a finançar l’actuació local “Millora urbanitzacions” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, provinent del crèdit per a “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 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Subirats, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Urbanització sector Est Lavern 
Import crèdit:  50.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 113/2011 

 
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 14/2/12, per destinar-ho a “Plaça Moreres” i Millora 
urbanitzacions” 
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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 ” Urbanització sector Est Lavern” 
 

Ens local:  Ajuntament de Subirats  
Actuació:  Millora urbanitzacions 
Import crèdit:  31.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 22/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-un mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
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. 
 
29.- Dictamen que proposa modificar, després de l’aprovació del nou Reglament, 
les condicions 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 
 
L’article 4 del Reglament de la Caixa de Crèdit aprovat pel Ple de data 21/12/2006 
(BOPB núm. 56, de 6.3.2007), estableix que la Junta de Govern ha de fixar les 
condicions dels crèdits relatives a l’import màxim anual, l’interès i el sistema de 
lliurament i d’amortització. 
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D’acord amb aquesta previsió, la Junta de Govern, en sessió de data 22/12/2011, va 
adoptar l’acord d’augmentar fins a 175.000 € el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i 
any, en comptes dels 150.000 € vigents des del 2007.  
 
Així mateix, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 22/12/2011, va aprovar 
un text nou del Reglament de la Caixa de Crèdit (publicat al BOPB de data 1/3/2012) 
que conté les novetats següents: 
 
 La incorporació de les mancomunitats de municipis com a beneficiaris. 
 L’ampliació de les actuacions a finançar, distingint quant a les inversions entre 

noves i dèficit en inversions executades, i afegint les operacions contemplades en 
Plans de Sanejament o Econòmic i Financer. 

 
2. Proposta i justificació  
 
Les noves actuacions a finançar incorporades en el nou Reglament fan necessari una 
adequació de les condicions dels crèdits vigents fins ara.  
 
En aquest sentit, es proposa mantenir el límit de 175.000 € aprovat per la Junta de 
Govern de data 22/12/2011, així com l’interès del 0% per a totes les operacions, vigent 
actualment, atenent a la difícil situació financera dels ens locals. 
 
L’import màxim del crèdit concret a concedir vindrà limitat també, cas d’inversions, pel 
cost d’execució final d’aquestes. En les noves operacions relacionades amb plans de 
sanejament, aquest límit no podrà superar l’import previst en l’aprovació del pla. 
 
Per últim, cal fixar, en aquestes noves operacions,  el termini d’amortització, que vindrà 
limitat temporalment per l’aprovat al propi pla. 
 
Vistos els articles 4.1 i 9.1 del vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (BOPB de data 
1/3/2012), pel qual la Junta de Govern és l’òrgan competent per fixar les condicions 
dels crèdits, el moment del seu lliurament i el seu fraccionament, així com la forma 
d’acreditació dels requeriments exigits en relació amb la inversió finançada. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Fixar les condicions dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona de la manera següent: 
 
- L’import a sol·licitar per ens beneficiari i any serà com a màxim de 175.000 €. 
- El tipus d’interès dels crèdits serà del 0% anual. 
 
Segon.- Establir com a criteris per a la concessió del crèdit i el sistema de lliurament 
els següents: 
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- En el cas d’inversions, es lliurarà la totalitat a l’ens beneficiari un cop s’acrediti 
l’adjudicació de les obres o l’adquisició dels béns a finançar. L’acreditació es 
realitzarà mitjançant un certificat de contractació o d’adquisició expedit pel 
funcionari públic competent. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades 
amb un pla de sanejament, el crèdit es lliurarà en la seva totalitat un cop signat el 
conveni regulador corresponent. 

 
- En les inversions, el conjunt del finançament, inclòs el crèdit lliurat, no superarà el 

cost d’execució de la inversió. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades 
amb un pla de sanejament, l’import del crèdit no superarà el previst en l’aprovació 
del pla. 

 
Tercer.- Disposar que el termini d’amortització dels crèdits per a inversions serà de 10 
anys, cas d’obres, instal·lacions i adquisició de béns immobles, i de 5 anys per a les 
inversions en béns mobles. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades amb 
un pla de sanejament, el termini d’amortització serà el fixat al pla.  
 
Quart.-  Disposar que el període de càlcul de les quotes anuals anirà del 1r de juliol al 
30 de juny següent i que el període de pagament de les anualitats serà de l’1 de juliol 
fins al 30 de setembre de cada any. En el cas d’altres operacions de crèdit 
relacionades amb un pla de sanejament, cas que tinguin fixada una data d’amortització 
total, aquesta serà la data per al càlcul de la quota de l’última anualitat, així com la 
data del seu pagament.   
 
Cinquè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona d’acord amb el que 
disposa l’article 4.2 del Reglament de la Caixa de Crèdit.  
 
Sisè.- Donar compte al Ple de la Corporació, en la propera sessió que se celebri, per 
al seu coneixement i efectes. 
 
Intervenció General 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar el conveni específic d’ajornament i 
fraccionament de deutes de l’Ajuntament d’Olivella.- 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 d’Olivella diversos préstecs a 
través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un import total 
de  409.207,04 €. 
 
Vist l’escrit presentat per l’Ajuntament, (núm. registre 1200013090) sol·licitant, per una 
part,  liquidar, a la data del seu venciment (30/06/2012), l’última quota del préstec 
01/00074 -Nau brigada i parc bombers ADF-, d’import  4.207,04 € i, per altra part, 
refinançar l’import de 405.000 €, quantitat que restarà pendent un cop minorada la xifra 
a dalt esmentada. 
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Atès que, per tal de donar resposta a la seva sol·licitud, s’accepta la proposta de 
l’Ajuntament i es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import que 
restarà pendent d’ingrés vers la Diputació (405.000) €. 
 
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 d’Olivella d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A 
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT D’OLIVELLA 

 
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 D’OLIVELLA, representat per l’Alcalde, Sr. Joaquim Mas Rius, i assistit per 
la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Núria Balmes Estrada. 
 
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 d’Olivella diversos préstecs a 

través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un import 
total de 409.207,04 €. D’aquesta quantitat proposa liquidar, a la data del seu 
venciment (30/06/2012), l’última quota del préstec 01/00074 -Nau brigada i parc 
bombers ADF-, d’import  4.207,04 € 
 

  Per tant, l’import total del deute subjecte al present conveni és de 405.000 €. 
  

II. Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha 
sol·licitat a la Diputació de Barcelona la formalització d’un conveni per ajornar i 
fraccionar el deute esmentat. 
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III. Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de data  ... de març de 2012 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels 
següents: 

 

P A C T E S 
 

Primer.- Objecte del conveni 
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament d’Olivella té amb la 
Diputació de Barcelona, per import de quatre-cents cinc mil (405.000) € corresponent a les 
anualitats 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. 2009/00151 – Rehabilitació local municipal el Ganxo ....................................... 120.000 € 
Exp. 2010/00080 – Local joves .................................................................................. 135.000 € 
Exp. 2011/00084 – Rehabilitació Can Turiols i repetidor TV ..................................... 150.000 € 

 TOTAL   405.000 € 
 

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

 

DATA ANUALITAT 
IMPORT 

INTERESSOS 
IMPORT 
CAPITAL 

PENDENT 
AMORTITZAR 

30.06.2013 40.500 0,00 40.500 364.500
30.06.2014 40.500 0,00 40.500 324.000
30.06.2015 40.500 0,00 40.500 283.500
30.06.2016 40.500 0,00 40.500 243.000
30.06.2017 40.500 0,00 40.500 202.500
30.06.2018 40.500 0,00 40.500 162.000
30.06.2019 40.500 0,00 40.500 121.500
30.06.2020 40.500 0,00 40.500 81.000
30.06.2021 40.500 0,00 40.500 40.500
30.06.2022 40.500 0,00 40.500 0

T O T A L S: 405.000 0,00 405.000  
 

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. 
 



64/312 

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. 
 
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 en el lloc i la 
data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament d’Olivella i a l’ORGT per al seu 
seguiment i efectes. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

 
31.- Dictamen que proposa prorrogar el conveni de 15 de juliol de 2008, de 
cessió d’ús d’un pis situat a l’Avinguda Diagonal, núm. 365, 4a planta, porta 1a, 
de Barcelona, a favor de la Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i 
Síndrome Fatiga Crònica, per al període comprès entre el 14 d’abril de 2012 i el 
13 d’abril de 2013.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent:  
 
Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària d’un pis, de superfície útil de 
93,86 m2, situat a l’Avinguda Diagonal, núm. 365, 4a planta, porta 1a, de Barcelona, 
que té la naturalesa jurídica de bé patrimonial, i que forma part de l’edifici inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000001 a nivell de terreny i 
F000856 a nivell d’edifici. 
 
Vist que d’acord amb l’art. 8 del Text Refós dels Estatuts de l’Organisme Autònom 
Local Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest Organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària 
Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
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Atès que la Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i Síndrome Fatiga 
Crònica és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu principal millorar la 
qualitat de vida de les persones afectades per fibromiàlgia i altres afeccions cròniques i 
discapacitats 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 17 d’abril de 
2008 es va aprovar una minuta de conveni de cessió d’ús del pis descrit, a favor de la 
Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i Síndrome Fatiga Crònica, que es 
va signar el 15 de juliol de 2008. 
 
Vist que el pacte tercer de l’esmentat conveni preveu que una vegada finalitzat el 
període inicial de quatre anys les parts podran acordar expressament la pròrroga de la 
cessió d’ús per un any. 
 
Atès que la Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i Síndrome Fatiga 
Crònica ha manifestat el seu interès en prorrogar el conveni de cessió d’ús, formalitzat 
el 15 de juliol de 2008. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, de 
dates 1 i 2 de març de 2012 respectivament. 
 
Atès que de conformitat amb el pacte quart del referit conveni la Fundació Privada 
Afectats i Afectades Fibromialgia i Síndrome Fatiga Crònica satisfà actualment a la 
Diputació de Barcelona, com a contraprestació a la utilització del pis descrit, un preu 
de 520,55€/mensuals, a part serveis i subministraments de la finca i l’IBI. 
 
Vist l’informe de la Secció de Gestió Immobiliària Patrimonial de 27 de febrer de 2012, 
pel qual es proposa aplicar un increment del 2% al preu actual de la cessió d’ús del 
referit pis, corresponent a l’últim IPC publicat per l’Institut Nacional d’Estadística, 
resultant una quantitat de 531€/mensuals, a part de serveis i subministraments de la 
finca i l’IBI. 
 
Atès que és voluntat de la Diputació de Barcelona col·laborar amb el desenvolupament 
de les activitats de la Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i Síndrome 
Fatiga Crònica, doncs aquestes redunden en benefici del conjunt de ciutadans de la 
província de Barcelona. 
 
Vist el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Vist el que disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de 
les Administracions Públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim  de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament del patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que respecta als 
principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 



66/312 

Vist el que disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni 
de les Administracions Públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels 
ens locals, que admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de 
béns patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin 
prevaler una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica. 
 
Vist l’apartat 3.2.f 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.- Prorrogar, per al període comprès entre el 14 d’abril de 2012 i el 13 d’abril de 
2013, el conveni de cessió d’ús del pis situat a l’Avinguda Diagonal, núm. 365, 4a 
planta, porta 1a, de Barcelona, formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Privada Afectats i Afectades Fibromialgia i Síndrome Fatiga Crònica el 15 de 
juliol de 2008. 
 
Segon.- Actualitzar el preu de cessió d’ús del pis de referència a cinc-cents trenta-un 
(531) € mensuals, a part serveis i subministraments de la finca i l’IBI. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
32.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, 
en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat.- 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 Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 26 de gener de 2012, va 
aprovar el dictamen que proposa l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de Concertació (d’ara en endavant, Règim de 
concertació) i del Catàleg de suport d’aquest àmbit (d’ara en endavant, Catàleg 2012), 
com també l’obertura de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de 
recursos. 
 
En el Catàleg 2012 es preveu el recurs econòmic “Integració sociolaboral de persones 
amb malalties mentals” gestionat pel Servei de Mercat de Treball i consistent en un 
fons de prestació, el qual es calcula en base a l’aplicació proporcional de criteris 
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objectius que recullen les característiques socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens 
adherits al Protocol general del Pla de Concertació. 
 
L’objectiu del present fons de prestació és garantir una dotació econòmica destinada al 
suport del funcionament bàsic de les Oficines Tècniques Laborals (OTL). Els seus 
destinataris són tots els Ajuntaments de la província de municipis de més de 30.000 
habitants, els seus ens dependents i resta d’ens locals adherits a l’esmentat Protocol, 
que compleixin el requisit de tenir un conveni de col·laboració vigent amb la Diputació 
de Barcelona per a la seva adhesió a la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals a 
31/12/2011.  
 
Els ajuts del fons de prestació s’estableixen en funció de les ràtios següents: 
 
 109,91 € per usuari atès durant el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el  

31 de desembre de 2010. 
 18,43 € per actuació realitzada durant el període comprès entre l’1 de gener de 

2010 i el 31 de desembre de 2010. 
 1,37 € per població en edat de treballar - padró continu a 1/1/2010 (font: Hermes) - 

potencialment susceptible de patir una malaltia mental (4,5 % de la Població 
Potencialment Activa) de la zona d’influència de l’OTL. (font: Hermes a 1/1/2010). 

 9,99 € per Km2 de la zona d’influència de l’OTL (font: Hermes a 1/1/2010). 
 
Quan per l’aplicació dels criteris anteriors se superi la partida pressupostària destinada 
a l’efecte, s’aplicarà una reducció d’una quantia fixa i igual a cadascuna de les OTL 
fins assolir, amb el sumatori de tots els ajuts, la quantitat global consignada al present 
fons de finançament. En tot cas, aquesta reducció no podrà comportar que cap OTL 
tingui un ajut inferior a 22.000 €. 
 
En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els 
ens locals amb personalitat jurídica relacionats al conveni signat amb la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist l’article 15 de la convocatòria 2012, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern per la Presidència delegada corresponent. 
 
I atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada 
eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”, en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de concertació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat  
segons la següent distribució i quanties: 
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ENTITAT NIF 
Persones 
usuàries 

Nombre 
actuacions

2010 

Població 
amb 

trastorns 
mentals 

KM2 
Import 

subvenció
Import a 
justificar 

codi 
XBMQ 

núm. op. 
comptable 

Ajuntament de 
Cerdanyola 
del Vallès 

P0826600I  74 733 4.031 58,36 26.518,09 44.196,82 12/Y/79305 1203000473/1 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A  36 236 2.613 6,96 22.000 36.666,67 12/Y/79307 1203000473/2 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 
Llobregat 

P0810000J  100 704 7.839 12,39 33.598,68 55.997,80 12/Y/79302 1203000473/3 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E  62 344 5.466 1.299,08 32.389,85 53.983,08 12/Y/79304 1203000473/4 

Ajuntament de 
Mollet del 
Vallès 

P0812300B  86 339 3.812 58,42 22.000 36.666,67 12/Y/79306 1203000473/5 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F  94 1.106 5.149 111,72 37.655,32 62.758,87 12/Y/79301 1203000473/6 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I  226 1.253 10.742 215,55 63.571,90 105.953,17 12/Y/79299 1203000473/7 

Consell 
Comarcal de 
l'Alt Penedès 

P5800013D  124 629 3.140 592,77 34.213,97 57.023,28 12/Y/79298 1203000473/8 

Consell 
Comarcal del 
Maresme 

P5800008D  71 757 13.146 398,91 42.519,93 70.866,55 12/Y/79297 1203000473/9 

Consell 
Comarcal 
d'Osona 

P5800015I  110 889 4.512 1.157,62 44.990,15 74.983,58 12/Y/79296 1203000473/10

Consorci de 
Formació i 
Iniciatives de 
Cercs-
Berguedà 

P5826801B  35 845 1.195 1.129,01 31.105,14 51.841,90 12/Y/79295 1203000473/11

Corporació 
d'Empreses i 
Serveis de 
Sant Boi, SA 
(CORESSA) 

A59024828  239 2.040 3.918 62,50 68.627,38 114.378,97 12/Y/79292 1203000473/12

GRAMEIMPU
LS, SA 

A59058008  121 757 3.673 6,99 31.122,51 51.870,85 12/Y/79294 1203000473/13

Granollers 
Mercat 

Q0801347F  98 693 8.369 792,57 41.695,57 69.492,62 12/Y/79293 1203000473/14

Institut 
Municipal de 
Promoció de 
l'Ocupació 
(IMPO) 

P5801505H  123 1.284 6.749 21,17 45.409,64 75.682,73 12/Y/79300 1203000473/15

Institut 
Municipal 
d'Educació i 
Treball de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0800218J  66 1.009 4.461 185,28 32.581,87 54.303,12 12/Y/79303 1203000473/16

      610.000    

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa total de 610.000 € del pressupost de l’any 
2012 del Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, segons l’acord primer i a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 
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Aplicació pressupostària Import 
G/30101/241A0/46250 315.725,35 € 
G/30101/241A0/46550 121.724,05 € 
G/30101/241A0/46750 31.105,14 € 
G/30101/241A0/46950 141.445,46 € 

 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran al següent 
règim específic i a allò establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2012: 
 
1. Acceptació 
 

1.1. Per l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a molt 
tard el 15 de juliol de 2012, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut així 
com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a 
través del model normalitzat d’acceptació YG-0102. Aquesta acceptació pot ser 
per la totalitat de l’ajut o parcial.  

 
1.2. Transcorregut el termini anterior sense que l’ens beneficiari hagi presentat 

l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona, s’entendrà que hi ha 
renunciat. 

 
2. Aportació de la Diputació 
 

2.1. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el 
present fons de prestació es concedeix un ajut del 60% del cost estimat de les 
actuacions d’una Oficina Tècnica Laboral (OTL) en funció de les ràtios citades 
en aquest dictamen, amb una dotació mínima garantida de 22.000 €. L’ens 
local beneficiari serà responsable de garantir l’aportació dels fons necessària 
per cobrir el 40% del cost restant. El pagament d’aquest recurs econòmic es 
realitzarà en funció de l’import atorgat, i en proporció a l’import finalment 
justificat i a aquesta obligació de cofinançament. 

 
2.2. En cas que el total d’aportacions que rebi l’ens local beneficiari per a l’actuació 

subvencionada superi el 100% del seu cost de realització o que les despeses 
justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada. 

 
3. Bestretes 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a garantir 
el funcionament bàsic de les Oficines Tècniques Laborals, i atès el context de 
crisi actual i les dificultats de les tresoreries municipals es preveu la següent 
mesura de viabilitat financera, per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà 
bestretes (pagaments “per justificar”), amb la presentació prèvia de l’acceptació 
per part de l’ens beneficiari, per un import igual al 50% de l’aportació 
concedida. 
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3.2. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: 
a. Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total 

de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última justificació). 
b. A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 

bestreta i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials 
de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.3. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 2012 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat 
respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 15 de juliol 
de 2012 i que el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i reduccions 
superi el 5 per cent del fons. La data màxima per a l’aprovació de la 
redistribució dels imports sobrants serà la de la última Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona del mes de novembre de 2012. 

 
4. Execució 

 
4.1. El període d’execució de les actuacions subvencionades estarà comprès entre 

l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012. 
 
4.2. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 

d’estar datades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i han de fer 
referència, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució més 
amunt citat. 

 
4.3. Quan hi hagi difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència de 

la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la marca 
s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb les Instruccions d’aplicació dels 
senyals d’obres i de la marca corporativa, aprovats per decret de la Presidència 
de data 27 d’abril de 2010 (BOPB núm. 116, de 15/05/2010). 

 
5. Despeses elegibles 
 

5.1. Són despeses elegibles les despeses directes, entenent per aquestes: 
 El personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 

A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 
 L’assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 

factures, serveis professionals, etc. 
 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 

leasing d’equips o espais, etc. 
 
5.2. Són també elegibles, les despeses indirectes, entenent per aquestes: 

 La direcció i coordinació, personal administratiu o de suport 
 Les despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.) 
 Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció 
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Es podran justificar despeses indirectes fins al quinze per cent del cost total 
estimat elegible segons el redactat establert a l’acord tercer apartat segon del 
present dictamen. 

 
5.3. No seran despeses elegibles les destinades a la creació d’infraestructures, a la 

creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que 
tinguin caràcter amortitzable. 

 
6. Justificació 
 

6.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic. 

 
6.2. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de 

justificació de despeses YG-0103 ADE 1 juntament amb la memòria 
d’actuacions.  

 
6.3. El seguiment tècnic es realitzarà utilitzant l'estructura d'informació, les variables 

i les categories de l'aplicació INFO_OTL de la Diputació de Barcelona, sense 
perjudici que la Diputació pugui requerir l’ens beneficiari per a l’aportació de 
documentació complementària als efectes de verificar, entre d’altres, la realitat i 
l’elegibilitat de les actuacions. En tot cas, l’ens beneficiari haurà d’aportar un 
exemplar dels materials editats i altres materials elaborats que verifiquin l’estat 
de realització de l’actuació subvencionada. 

 
7. Audiència i tancament 
 

7.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini no 
inferior a deu dies ni superior a quinze per presentar la documentació de 
justificació pendent i per esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que, 
en cas de no fer-ho, es revocarà l’ajut. 

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

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

 
7.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
Quart.- Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 ADE 1 per a l’acceptació i 
la justificació dels presents fons de prestació, respectivament. 
 
Cinquè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des què s’aprovi. 
 
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
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beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
33.- Dictamen que proposa la concessió del recurs econòmic consistent en el 
fons de prestació “Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat.- 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 Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 26 de gener de 2012, va 
aprovar el dictamen que proposa l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de Concertació (d’ara en endavant, Règim de 
concertació) i del Catàleg de suport d’aquest àmbit (d’ara en endavant, Catàleg 2012), 
com també l’obertura de la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de 
recursos. 
 
En el Catàleg 2012 es preveu el recurs econòmic “Finançament dels serveis locals 
d’ocupació” gestionat pel Servei de Mercat de Treball consistent en un fons de 
prestació, el qual es calcula en base a l’aplicació proporcional de criteris objectius que 
recullen les característiques socioeconòmiques d’un col·lectiu d’ens adherits al 
Protocol general del Pla de Concertació.  
 
L’objectiu del present fons de prestació és garantir una dotació econòmica destinada al 
suport del funcionament bàsic dels serveis locals d’ocupació. El seus destinataris són 
tots els Ajuntaments de la província de municipis de fins a 300.000 habitants, els seus 
ens dependents i resta d’ens locals adherits a l’esmentat Protocol, que compleixin el 
requisit que a 31/12/2011 tinguin conveni de col·laboració vigent amb la Diputació de 
Barcelona per a la posada a disposició de la metodologia-aplicatiu XALOC. 
 
Els ajuts  del fons de prestació s’estableixen segons l’activitat del servei local 
d’ocupació que tinguin registrada  a l’aplicació XALOC a 31 de desembre de 2010  del 
període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2010, en funció del 
nombre d’habitants de l’ens local (padró continu a 1/01/2010 (font: Hermes)) i d’una 
ràtio per actuació realitzada segons els següents paràmetres: 
 
 1,92 € per a les entitats locals de més de 50.000 habitants. 
 2,74 € per a les entitats locals amb una població compresa entre els 20.000 i els 

50.000 habitants. 
 4,10 € per a les entitats locals amb una població compresa entre els 10.000 i els 

19.999 habitants. 
 4,57 € per a les entitats locals amb una població compresa entre els 5.000 i els 

9.999 habitants. 
 8,73 € per a les entitats locals de menys de 5.000 habitants. 
 
En el cas de les entitats supramunicipals s’ha tingut en compte la població de tots els 
ens locals amb personalitat jurídica relacionats al conveni signat amb la Diputació de 
Barcelona. 
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Vist l’article 15 de la convocatòria 2012, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern per la Presidència delegada corresponent.  
 
I atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència delegada 
eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, 
s’adoptin els següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.-  Aprovar la concessió del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Finançament dels serveis locals d’ocupació”, en el marc de la convocatòria 2012 del 
Pla de concertació de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat segons la següent 
distribució i quanties: 
 

ENTITAT NIF població 
actuacions 

2010 

Import 
per 

actuació

Import 
subvenció 

import a 
justificar 

codi XBMQ 
núm. op. 

comptable 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 11.469 5.810 4,10 23.821 39.701,67 12/Y/79291 1203000655/1

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 9.557 548 4,57 2.504,36 4.173,93 12/Y/79290 1203000655/2

Ajuntament 
d'Arenys de Mar 

P0800600I  14.688 1.407 4,10 5.768,70 9.614,50 12/Y/79289 1203000655/3

Ajuntament 
d'Arenys de Munt 

P0800700G 8.335 2.843 4,57 12.992,51 21.654,18 12/Y/79288 1203000655/4

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 11.718 5.547 4,10 22.742,70 37.904,50 12/Y/79287 1203000655/5

Ajuntament 
d'Artés 

P0801000A 5.515 299 4,57 1.366,43 2.277,38 12/Y/79286 1203000655/6

Ajuntament de 
Badia del Vallès 

P0831200A 13.703 4.265 4,10 17.486,50 29.144,17 12/Y/79285 1203000655/7

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 6.348 624 4,57 2.851,68 4.752,80 12/Y/79284 1203000655/8

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F 17.161 1.049 4,10 4.300,90 7.168,17 12/Y/79283 1203000655/9

Ajuntament de 
Cabrera de Mar 

P0802900A 4.504 132 8,73 1.152,36 1.920,60 12/Y/79282 1203000655/10

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 3.611 109 8,73 951,57 1.585,95 12/Y/79281 1203000655/11

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 17.019 10.480 4,10 42.968 71.613,33 12/Y/79280 1203000655/12

Ajuntament de 
Caldes d'Estrac 

P0803200E 2.783 278 8,73 2.426,94 4.044,90 12/Y/79279 1203000655/13

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H 18.625 2.527 4,10 10.360,70 17.267,83 12/Y/79278 1203000655/14

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 13.915 1.803 4,10 7.392,30 12.320,50 12/Y/79277 1203000655/15

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 16.076 1.943 4,10 7.966,30 13.277,17 12/Y/79276 1203000655/16

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 4.196 1.483 8,73 12.946,59 21.577,65 12/Y/79275 1203000655/17

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 5.498 175 4,57 799,75 1.332,92 12/Y/79274 1203000655/18

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 16.897 8.379 4,10 34.353,90 57.256,50 12/Y/79273 1203000655/19

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 5.182 670 4,57 3.061,90 5.103,17 12/Y/79272 1203000655/20
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ENTITAT NIF població 
actuacions 

2010 

Import 
per 

actuació

Import 
subvenció 

import a 
justificar 

codi XBMQ 
núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Castellar del 
Vallès 

P0805000G 23.129 14.429 2,74 39.535,46 65.892,43 12/Y/79271 1203000655/21

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 12.223 7.194 4,10 29.495,40 49.159 12/Y/79270 1203000655/22

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 7.259 3.780 4,57 17.274,60 28.791 12/Y/79269 1203000655/23

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 8.566 1.216 4,57 5.557,12 9.261,87 12/Y/79268 1203000655/24

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I  4.114 122 8,73 1.065,06 1.775,10 12/Y/79267 1203000655/25

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 14.000 3.942 4,10 16.162,20 26.937 12/Y/79266 1203000655/26

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I  13.995 1.601 4,10 6.564,10 10.940,17 12/Y/79265 1203000655/27

Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 5.010 4.381 4,57 20.021,17 33.368,62 12/Y/79264 1203000655/28

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 6.945 2.241 4,57 10.241,37 17.068,95 12/Y/79263 1203000655/29

Ajuntament de la 
Garriga 

P0808700I  15.069 5.433 4,10 22.275,30 37.125,50 12/Y/79262 1203000655/30

Ajuntament de la 
Llagosta 

P0810400B 13.713 2.966 4,10 12.160,60 20.267,67 12/Y/79261 1203000655/31

Ajuntament de la 
Palma de 
Cervelló 

P5831301F 3.035 394 8,73 3.439,62 5.732,70 12/Y/79260 1203000655/32

Ajuntament de la 
Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 2.295 502 8,73 4.382,46 7.304,10 12/Y/79259 1203000655/33

Ajuntament de la 
Roca del Vallès 

P0818000B 10.291 213 4,10 873,30 1.455,50 12/Y/79258 1203000655/34

Ajuntament de les 
Franqueses del 
Vallès 

P0808500C 18.114 2.771 4,10 11.361,10 18.935,17 12/Y/79257 1203000655/35

Ajuntament de les 
Masies de 
Voltregà 

P0811600F 3.226 697 8,73 6.084,81 10.141,35 12/Y/79256 1203000655/36

Ajuntament de 
Llinars del Vallès 

P0810500I  9.170 8.221 4,57 37.569,97 62.616,62 12/Y/79255 1203000655/37

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 18.596 5.420 4,10 22.222 37.036,67 12/Y/79254 1203000655/38

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 76.209 34.547 1,92 66.330,24 110.550,40 12/Y/79253 1203000655/39

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 26.815 6.857 2,74 18.788,18 31.313,63 12/Y/79252 1203000655/40

Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 4.900 460 8,73 4.015,80 6.693 12/Y/79251 1203000655/41

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 8.295 6.186 4,57 28.270,02 47.116,70 12/Y/79250 1203000655/42

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 8.606 33 4,57 500 833,33 12/Y/79249 1203000655/43

Ajuntament de 
Montcada i 
Reixac 

P0812400J 33.656 5.558 2,74 15.228,92 25.381,53 12/Y/79248 1203000655/44

Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 10.584 2.600 4,10 10.660 17.766,67 12/Y/79247 1203000655/45

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I  9.001 3.233 4,57 14.774,81 24.624,68 12/Y/79246 1203000655/46

Ajuntament de 
Montornès del 
Vallès 

P0813500F 15.790 9.469 4,10 38.822,90 64.704,83 12/Y/79245 1203000655/47
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ENTITAT NIF població 
actuacions 

2010 

Import 
per 

actuació

Import 
subvenció 

import a 
justificar 

codi XBMQ 
núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 5.964 1.871 4,57 8.550,47 14.250,78 12/Y/79244 1203000655/48

Ajuntament de 
Navàs 

P0814000F 6.194 922 4,57 4.213,54 7.022,57 12/Y/79243 1203000655/49

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G 8.773 3.344 4,57 15.282,08 25.470,13 12/Y/79242 1203000655/50

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 14.190 5.207 4,10 21.348,70 35.581,17 12/Y/79241 1203000655/51

Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 11.263 1.140 4,10 4.674 7.790 12/Y/79240 1203000655/52

Ajuntament de 
Parets del Vallès 

P0815800H 17.805 10.160 4,10 41.656 69.426,67 12/Y/79239 1203000655/53

Ajuntament de 
Piera 

P0816000D 14.576 7.795 4,10 31.959,50 53.265,83 12/Y/79238 1203000655/54

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 25.893 5.548 2,74 15.201,52 25.335,87 12/Y/79237 1203000655/55

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 7.798 8.371 4,57 38.255,47 63.759,12 12/Y/79236 1203000655/56

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 10.064 1.796 4,10 7.363,60 12.272,67 12/Y/79235 1203000655/57

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 27.802 1.737 2,74 4.759,38 7.932,30 12/Y/79234 1203000655/58

Ajuntament de 
Roda de Ter 

P0818200H 6.118 678 4,57 3.098,46 5.164,10 12/Y/79233 1203000655/59

Ajuntament de 
Sallent 

P0819000A 7.029 491 4,57 2.243,87 3.739,78 12/Y/79232 1203000655/60

Ajuntament de 
Sant Adrià de 
Besòs 

P0819300E 34.104 4.301 2,74 11.784,74 19.641,23 12/Y/79231 1203000655/61

Ajuntament de 
Sant Andreu de la 
Barca 

P0819500J 26.682 5.507 2,74 15.089,18 25.148,63 12/Y/79230 1203000655/62

Ajuntament de 
Sant Andreu de 
Llavaneres 

P0819600H 10.303 1.227 4,10 5.030,70 8.384,50 12/Y/79229 1203000655/63

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 
Vallalta 

P0820200D 3.388 417 8,73 3.640,41 6.067,35 12/Y/79228 1203000655/64

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 16.905 5.997 4,10 24.587,70 40.979,50 12/Y/79227 1203000655/65

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 7.329 372 4,57 1.700,04 2.833,40 12/Y/79226 1203000655/66

Ajuntament de 
Sant Feliu de 
Codines 

P0820900I  5.836 1.423 4,57 6.503,11 10.838,52 12/Y/79225 1203000655/67

Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 10.856 3.262 4,10 13.374,20 22.290,33 12/Y/79224 1203000655/68

Ajuntament de 
Sant Joan Despí 

P0821600D 32.338 11.247 2,74 30.816,78 51.361,30 12/Y/79223 1203000655/69

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 15.923 1.174 4,10 4.813,40 8.022,33 12/Y/79222 1203000655/70

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
d'Hortons 

P0822000F 2.416 296 8,73 2.584,08 4.306,80 12/Y/79221 1203000655/71

Ajuntament de 
Sant Llorenç 
Savall 

P0822100D 2.402 149 8,73 1.300,77 2.167,95 12/Y/79220 1203000655/72
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ENTITAT NIF població 
actuacions 

2010 

Import 
per 

actuació

Import 
subvenció 

import a 
justificar 

codi XBMQ 
núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Ribes 

P0823100C 28.399 5.694 2,74 15.601,56 26.002,60 12/Y/79219 1203000655/73

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Vilamajor 

P0823400G 4.147 63 8,73 549,99 916,65 12/Y/79217 1203000655/74

Ajuntament de 
Sant Quirze del 
Vallès 

P0823800H 18.702 4.602 4,10 18.868,20 31.447 12/Y/79218 1203000655/75

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Anoia 

P0824000D 12.323 2.074 4,10 8.503,40 14.172,33 12/Y/79216 1203000655/76

Ajuntament de 
Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 3.078 259 8,73 2.261,07 3.768,45 12/Y/79215 1203000655/77

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 
Montalt 

P0826400D 5.776 299 4,57 1.366,43 2.277,38 12/Y/79214 1203000655/78

Ajuntament de 
Sant Vicenç dels 
Horts 

P0826300F 28.024 6.179 2,74 16.930,46 28.217,43 12/Y/79213 1203000655/79

Ajuntament de 
Santa Coloma de 
Cervelló 

P0824400F 7.845 629 4,57 2.874,53 4.790,88 12/Y/79212 1203000655/80

Ajuntament de 
Santa Margarida 
de Montbui 

P0825000C 9.811 5.615 4,57 25.660,55 42.767,58 12/Y/79211 1203000655/81

Ajuntament de 
Santa Margarida i 
els Monjos 

P0825100A 6.933 6.021 4,57 27.515,97 45.859,95 12/Y/79210 1203000655/82

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 9.040 3.252 4,57 14.861,64 24.769,40 12/Y/79209 1203000655/83

Ajuntament de 
Santa Susanna 

P0826100J 3.308 986 8,73 8.607,78 14.346,30 12/Y/79208 1203000655/84

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 8.112 4.470 4,57 20.427,90 34.046,50 12/Y/79207 1203000655/85

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 28.130 14.649 2,74 40.138,26 66.897,10 12/Y/79206 1203000655/86

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 6.359 632 4,57 2.888,24 4.813,73 12/Y/79205 1203000655/87

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 6.081 726 4,57 3.317,82 5.529,70 12/Y/79204 1203000655/88

Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 15.641 4.345 4,10 17.814,50 29.690,83 12/Y/79203 1203000655/89

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I  22.180 2.741 2,74 7.510,34 12.517,23 12/Y/79202 1203000655/90

Ajuntament de 
Torrelles de 
Llobregat 

P0828900A 5.526 414 4,57 1.891,98 3.153,30 12/Y/79201 1203000655/91

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 6.017 1.173 4,57 5.360,61 8.934,35 12/Y/79200 1203000655/92

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 14.200 2.738 4,10 11.225,80 18.709,67 12/Y/79199 1203000655/93

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 40.422 13.085 2,74 35.852,90 59.754,83 12/Y/79198 1203000655/94

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 64.077 28.788 1,92 55.272,96 92.121,60 12/Y/79197 1203000655/95

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 7.323 238 4,57 1.087,66 1.812,77 12/Y/79196 1203000655/96

Ajuntament de 
Vilafranca del 
Penedès 

P0830600C 38.218 16.217 2,74 44.434,58 74.057,63 12/Y/79195 1203000655/97
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ENTITAT NIF població 
actuacions 

2010 

Import 
per 

actuació

Import 
subvenció 

import a 
justificar 

codi XBMQ 
núm. op. 

comptable 

Ajuntament de 
Vilanova del 
Camí 

P0830300J 12.644 4.562 4,10 18.704,20 31.173,67 12/Y/79194 1203000655/98

Ajuntament de 
Vilanova del 
Vallès 

P0831000E 4.797 20 8,73 500 833,33 12/Y/79193 1203000655/99

Ajuntament de 
Vilassar de Dalt 

P0821300A 8.746 730 4,57 3.336,10 5.560,17 12/Y/79192 1203000655/100

Ajuntament de 
Vilassar de Mar 

P0821700B 19.574 3.219 4,10 13.197,90 21.996,50 12/Y/79191 1203000655/101

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 22.536 1.666 2,74 4.564,84 7.608,07 12/Y/79190 1203000655/102

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 3.937 876 8,73 7.647,48 12.745,80 12/Y/79189 1203000655/103

Ajuntament del 
Prat de Llobregat 

P0816800G 63.434 15.119 1,92 29.028,48 48.380,80 12/Y/79188 1203000655/104

Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 22.042 3.234 2,74 8.861,16 14.768,60 12/Y/79187 1203000655/105

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 39.149 4.854 2,74 13.299,96 22.166,60 12/Y/79186 1203000655/106

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 3.442 1.781 8,73 15.548,13 25.913,55 12/Y/79185 1203000655/107

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 23.646 3.882 2,74 10.636,68 17.727,80 12/Y/79184 1203000655/108

Consell Comarcal 
de l'Alt Penedès 

P5800013D 40.735 1.012 2,74 2.772,88 4.621,47 12/Y/79178 1203000655/109

Consell Comarcal 
de l'Anoia 

P5800006H 18.765 1.392 4,10 5.707,20 9.512 12/Y/79177 1203000655/110

Consorci de 
Formació i 
Iniciatives de 
Cercs-Berguedà 

P5826801B 17.637 537 4,10 2.201,70 3.669,50 12/Y/79176 1203000655/111

Consorci de 
Formació i 
Iniciatives del 
Bages Sud 

P0800042D 21.481 2.822 2,74 7.732,28 12.887,13 12/Y/79175 1203000655/112

Consorci per a la 
Promoció de 
Municipis del 
Moianès 

Q5856406C 12.922 922 4,10 3.780,20 6.300,33 12/Y/79174 1203000655/113

Consorci per a la 
Promoció dels 
Municipis del 
Lluçanès 

P0800097H 8.145 1.628 4,57 7.439,96 12.399,93 12/Y/79173 1203000655/114

Consorci del Barri 
de la Mina 

P0800080D 34.104 9.217 2,74 25.254,58 42.090,97 12/Y/80346 1203000655/115

Granollers Mercat Q0801347F 59.691 20.566 1,92 39.486,72 65.811,20 12/Y/79172 1203000655/116
Institut Municipal 
de Promoció 
Econòmica de 
Mataró 

P5812008J 122.905 53.302 1,92 100.000 166.666,67 12/Y/79183 1203000655/117

Institut Municipal 
d'Educació i 
Treball de 
Vilanova i la 
Geltrú 

P0800218J 66.532 656 1,92 1.259,52 2.099,20 12/Y/79182 1203000655/118

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

P5808801D 46.383 6.969 2,74 19.095,06 31.825,10 12/Y/79181 1203000655/119

Mancomunitat de 
la Vall del Tenes 

P5809508D 36.214 14.539 2,74 39.836,86 66.394,77 12/Y/79179 1203000655/120
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ENTITAT NIF població 
actuacions 

2010 

Import 
per 

actuació

Import 
subvenció 

import a 
justificar 

codi XBMQ 
núm. op. 

comptable 

Patronat 
Municipal de 
Desenvolupament 
i Promoció 
d'Ocupació 
(Ripollet) 

P5817902I  37.151 5.057 2,74 13.856,18 23.093,63 12/Y/79180 1203000655/121

         1.786.296,50      

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa total de 1.786.296,50 € del pressupost de 
l’any 2012 del Servei de Mercat de Treball de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, segons l’acord primer i a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents:  
 

Aplicació pressupostària Import 
G/30101/241A0/46250 1.652.084,12 €
G/30101/241A0/46350 39.836,86 €
G/30101/241A0/46550 8.480,08 €
G/30101/241A0/46750 46.408,72 €
G/30101/241A0/46950 39.486,72 €

 

Tercer.- Disposar que l’execució i justificació de les accions s’ajustaran al següent 
règim específic i a allò establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2012: 
 

1. Acceptació 
 

1.1. Per l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a molt 
tard el 15 de juliol de 2012, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut així 
com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a 
través del model normalitzat d’acceptació YG-0102. Aquesta acceptació pot ser 
per la totalitat de l’ajut o parcial. 

 
1.2. Transcorregut el termini anterior sense que l’ens beneficiari hagi presentat 

l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona, s’entendrà que hi ha 
renunciat. 

 
2. Aportació de la Diputació 

 
2.1. Tenint en compte, les actuals disponibilitats pressupostàries mitjançant el 

present fons de prestació es concedeix un ajut del 60% del cost estimat de les 
actuacions d’un servei local d’ocupació en funció de la seva població i activitat 
registrada  l’any 2010 a l’aplicació XALOC. L’ens local beneficiari serà 
responsable de garantir l’aportació dels fons necessària per cobrir el 40% del 
cost restant. El pagament d’aquest recurs econòmic es realitzarà en funció de 
l’import atorgat,  i en proporció a l’import finalment justificat i a aquesta 
obligació de cofinançament. 

 

2.2. En cas que el total d’aportacions que rebi l’ens local beneficiari per a l’actuació 
subvencionada superi el 100% del seu cost de realització o que les despeses 
justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport 
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econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que 
correspongui a la reducció operada. 

 

2.3. S’estableix com a mínim una aportació de 500 € i com a màxim una aportació 
de 100.000 €. 

 

3. Bestretes 
 

3.1. De conformitat amb la naturalesa d’aquest fons de prestació destinat a garantir 
el funcionament bàsic dels serveis locals d’ocupació, i atès el context de crisi 
actual i les dificultats de les tresoreries municipals es preveu la següent mesura 
de viabilitat financera, per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà bestretes 
(pagaments “per justificar”), amb la presentació prèvia de l’acceptació per part 
de l’ens beneficiari, per un import igual al 50% de l’aportació concedida, 
excepte en el cas que l’import de l’aportació sigui fins a 1.000 €, en què la 
bestreta serà igual al pagament íntegre de l’aportació. 

 
3.2. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 

beneficiaris hauran de justificar les despeses abans de la finalització del termini 
de justificació. 

 
3.3. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: 

a. Amb caràcter general,  la diferència entre l’import de la bestreta i l’import 
total de l’ajut es pagarà contra una justificació total de l’ajut (última 
justificació). 

 
b. A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 

bestreta i l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials 
de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.4. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 2012 
entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat 
respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 15 de juliol 
de 2012 i que el volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i reduccions 
superi el 5 per cent del fons. La data màxima per a l’aprovació de la 
redistribució dels imports sobrants serà la de l’última Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona del mes de novembre de 2012. 

 
4. Execució 
 

4.1. El període d’execució de les actuacions subvencionades estarà comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012. 

 
4.2. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 

d’estar datades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i han de fer 
referència, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució més 
amunt citat. 
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4.3. Quan hi hagi difusió pública, l’ens beneficiari haurà de preveure la presència de 
la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la marca 
s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb les Instruccions d’aplicació dels 
senyals d’obres i de la marca corporativa, aprovats per decret de la Presidència 
de data 27 d’abril de 2010 (BOPB núm. 116, de 15/05/2010). 

 
5. Despeses elegibles 

 
5.1. Són despeses elegibles les despeses directes, entenent per aquestes:  

 El personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció (grups 
A1 o A2). El cost empresarial anual elegible serà d’un màxim de 50.000 €. 

 L’assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o 
leasing d’equips o espais, etc. 

 
5.2.  Són també elegibles, les despeses indirectes, entenent per aquestes:  

 La direcció i coordinació, personal administratriu o de suport 
 Les despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.) 
 Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció 

 
Es podran justificar despeses indirectes fins al quinze per cent del cost total 
estimat elegible segons el redactat establert a l’acord tercer apartat segon del 
present dictamen.  

 
5.3. No seran despeses elegibles les destinades a la creació d’infraestructures, a la 

creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o d’altres despeses 
que tinguin caràcter amortitzable. 

 
6. Justificació 
 

6.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte d’aquest recurs econòmic. 

 
6.2. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el model normalitzat de 

justificació de despeses YG-0103 ADE 1 juntament amb la memòria 
d’actuacions. 

 
6.3. El seguiment tècnic es realitzarà mitjançant l’aplicació XALOC, sens perjudici 

que la Diputació pugui requerir l’ens beneficiari per a l’aportació de 
documentació complementària als efectes de verificar, entre d’altres, la realitat i 
l’elegibilitat de les actuacions. En tot cas, l’ens beneficiari haurà d’aportar un 
exemplar dels materials editats i altres materials elaborats que verifiquin l’estat 
de realització de l’actuació subvencionada. 

 
6.4. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la 

Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 
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7. Audiència i tancament  
 

7.1. Un cop transcorregut el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini no 
inferior a deu dies ni superior a quinze per presentar la documentació de 
justificació pendent i per esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que, 
en cas de no fer-ho, es revocarà l’ajut. 

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

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

 
7.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
Quart.- Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 ADE 1 per a l’acceptació i 
la justificació dels presents fons de prestació, respectivament. 
 
Cinquè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des què s’aprovi. 
 
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en  el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
Oficina de Mercats i Fires Locals 
 
34.- Dictamen que proposa l’aprovació del préstec de carpes 3x3 a diversos ens 
locals de la província i del conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i aquests ens locals per a l’ús de dites carpes a les fires 
locals i els mercats singulars a celebrar durant el mes de març de 2012.- 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: 
 
De conformitat amb els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, és competència de les diputacions provincials, en general, 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tant en el foment 
del desenvolupament econòmic i social com en la planificació per a la prestació 
integral i adequada dels serveis en tot el territori provincial. 
 
En exercici d’aquestes competències, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina 
de Mercats i Fires Locals, impulsa accions i polítiques de dinamització i 
desenvolupament econòmic local col·laborant, entre d’altres, en l’establiment de 
mecanismes que permetin desenvolupar la promoció del sector comercial, 
especialment en tot allò que forma part del teixit urbà com ara les fires locals i els 
mercats singulars 
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En aquest sentit, l’Oficina de Mercats i Fires Locals de la Gerència de Serveis de 
Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació dona continuïtat al 
programa de préstec de fins a 46 carpes 3x3, iniciat l’any 2011, a aquells municipis 
que celebrin un mercat singular o una fira local. 
 
Diversos ens locals de la província, relacionats a l’apartat primer de la part dispositiva 
d’aquest decret, han sol·licitat a la Diputació de Barcelona el préstec de carpes 3x3 per 
al seu ús en aquests tipus d’esdeveniments a celebrar durant el mes de març de 2012. 
 
Les condicions de la col·laboració amb els diversos ens locals beneficiaris del préstec 
són les que s’estableixen en el conveni tipus que s’adjunta, conjugant-se de forma 
satisfactòria, directa i conjunta, els interessos i competències provincials amb els 
interessos i competències de l’ens beneficiari, atès que el foment i el suport dels 
esdeveniments firals locals i de mercats singulars impulsa les petites i mitjanes 
empreses comercials i la cohesió territorial a la província. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.2 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar els préstecs de carpes 3x3 que s’indiquen a continuació. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ens local sol·licitant NIF 

Nombre 
d’habitants: > 
de 30.000; < 

de 30.000 

Nom de la fira local o mercat 
singular 

Data de celebració 
Nombre de 

carpes 
sol·licitades 

Nombre de 
carpes 

concedides 

Vigència del 
conveni 

Aj. Badalona P0801500J > de 30.000 Fora Stocks 10 i 11 de març 20 20 8/03/12-13/03/12 
Aj. Badalona P0801500J > de 30.000 Fora Stocks 9 i 10 de març 60 16 6/03/12-12/03/12 

Aj. Gironella P0809100A < de 30.000 
Fira de Sant Josep - Fira del 

Motor 
25 de març 30 14 21/03/12-27/03/12 

Aj. Manresa P0811200E > de 30.000 
"Cuida't" Fira de teràpies 

naturals 
17 i 18 de març 15 15 12/03/12-20/03/12 

Aj. Muntanyola P0812800A < de 30.000 
Fira de la Natura i Festa de 

l’Arbre 
10 de març 10 10 7/03/12-12/03/12 

Aj. Sant Bartomeu del 
Grau 

P0819800D < de 30.000 Fira de Natura i Muntanya 3 i 4 de març 46 46 27/02/12-06/03/12 

Aj. Ullastrell P0829000I < de 30.000 Festa de Serralavella 18 de març 46 31 16/03/12-19/03/12 
Aj Tordera P0828400B < de 30.000 Fira-Mercat del Ram 30 i 31 de març i 1 d'abril 46 10 23/03/12-03/04/12 

Institut Municipal de 
Promoció i Economia 

de Vic 
P5829901G > de 30.000 Fira Lactium 30 i 31 de març i 1 d'abril 66 36 26/03/12-04/04/12 



84/312 
 

Segon.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 
ens locals relacionats a l’aparat anterior, que té per objecte el desenvolupament 
d’accions de promoció de les fires locals i dels mercats singulars a través del préstec 
de carpes 3x3 per al seu ús en aquests tipus d’esdeveniments, i que es reprodueix a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE <NOM DE L’ENS LOCAL BENEFICIARI> I LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL PRÉSTEC DE CARPES PER AL SEU ÚS A <NOM 

DE LA FIRA LOCAL O MERCAT SINGULAR> 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Diputació de 
Barcelona 

 Representat pel seu Diputat delegat de Comerç i Esports, Il·lm. Sr. 
JORDI SUBIRANA I ORTELLS, fent ús de les atribucions que li han estat 
conferides mitjançant 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. 
 

 Assistit pel Secretari delegat de la Corporació, Sr. FERRAN GONZALO I 
SÁNCHEZ, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació, de data 8 de setembre de 2011(núm. 
7932/11), publicat al BOPB de 23 de setembre de 2011, de delegació de 
funcions de Secretaria. 

 
<nom de 
l’ens local 
beneficiari> 

 Representat per <càrrec>, Il·lm./a Sr./Sra. <nom de la persona>, 
degudament autoritzat/da per a aquest acte. 
 

 Assistit/da per Sr./Sra. <nom del/la secretari/ària>, secretari/ària i 
fedatari/ària públic/ca de <nom de l’ens local beneficiari>, degudament 
autoritzat/da. 

 
Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar les seves respectives 
entitats i 
 
MANIFESTEN 
 
I.- La Diputació de Barcelona col·labora amb els ajuntaments en diversos programes, 
mitjançant l’assessorament, finançant i prestant serveis de qualitat, a la vegada que 
realitzant accions de proximitat, amb respecte al medi, fomentant la cohesió social, l’equilibri 
territorial i la promoció econòmica als municipis. 
 
II.- En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de Mercats i Fires 
Locals, té entre els seus objectius el foment de la innovació i la modernització d’espais, 
serveis i processos. Dins d’aquest objectiu, en l’apartat d’espais, és on la Diputació endega 
aquest projecte de préstec de carpes per donar resposta a les necessitats dels ens locals. 
 
III.- <nom de l’ens local beneficiari> organitza enguany <nom de la fira local o mercat 
singular> amb l’objectiu de <transcripció des de la sol·licitud de l’apartat de descripció dels 
objectius de la fira local o mercat singular>. 
 
IV.- El context actual de recessió comporta, més que mai, que l’ús de recursos públics es 
desenvolupi amb el màxim de rigor, eficiència i eficàcia. La cessió de carpes a <nom de 
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l’ens local beneficiari>, pot contribuir a la disminució de costos globals en l’organització de 
<nom de la fira local o mercat singular>. 
 
V.- Que ambdues parts, en la representació que els acredita, subscriuen les següents 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
El present conveni té per objecte articular la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a 
través de l’Oficina de Comerç i Fires Locals de la Gerència de Serveis de Comerç de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i <nom de l’ens local beneficiari> per al préstec 
de <nombre d’unitats> carpes 3x3 per al seu ús a <nom de la fira local o mercat singular> 
el/s dia/es <expressió en números> de març de 2012. 
 
SEGONA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI 
 
Aquest conveni serà vigent des de <data d’inici> i fins a <data d’acabament>. 
 
TERCERA.- OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
1.- <nom de l’ens local beneficiari> es compromet a: 
a) Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les carpes objecte del préstec. 
b) Retornar les carpes en perfecte estat i, en tot cas, en el mateix estat en que li va ser 

lliurades. Això implica efectuar la neteja d’aquestes després del seu ús i, si s’escau, a 
reparar els desperfectes ocasionats durant el període de préstec. 

c) Disposar del personal tècnic i operaris necessaris, un mínim de dues persones, per a la 
recepció, muntatge, desmuntatge i lliurament de retorn de les carpes. Les depeses que 
se’n derivin per a aquests conceptes seran a càrrec de l’ens beneficiari. 

d) Respectar les normatives que s'hagin de tenir en compte en funció del lloc on s'instal·lin 
les carpes. 

e) Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir com a 
conseqüència de l'ús de les carpes cedides en préstec. 

d) Assumir les despeses de transport de les carpes i disposar del personal tècnic i dels 
operaris necessaris per al correcte transport i manipulació de les carpes (només en cas 
d’ens locals beneficiaris de més de 30.000 habitants). 

 
2.- La Diputació de Barcelona, a través de Oficina de Mercats i Fires Locals, es compromet 
a: 
a) Facilitar el lliurament i la recollida de les carpes cedides en préstec en condicions 

adequades per al seu ús, en el lloc i data prèviament determinat per l’ens beneficiari en 
la sol·licitud de préstec. 

b) Donar assessorament a l’ens beneficiari en la utilització de les carpes. 
c) Assumir les despeses de transport de les carpes, tant per al seu lliurament com per a la 

seva recollida (només en cas d’ens locals beneficiaris de fins a 30.000 habitants). 
 

QUARTA.- SENYALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
Les parts es comprometen a incloure amb les mateixes condicions, els seus respectius 
logotips, en tota la documentació generada per l’activitat cooperada, en particular els 
cartells, fulletons, anuncis, i altres elements de difusió utilitzats per donar-la a conèixer, així 
com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà que serveixi de suport 
del producte resultant de la col·laboració. 
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CINQUENA.- COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les parts acorden expressament que en l’obtenció i tractament de dades de persones 
físiques que es puguin dur a terme en compliment d’aquest conveni respectaran la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(LOPD) i la seva normativa de desenvolupament aprovada pel Reial Decret 1720/2007 
(RDLOPD), i que prèviament a la realització de cadascuna de les accions que se’n derivin, 
adoptaran els acords pertinents que garanteixin el compliment estricte de la normativa 
esmentada. 
 
Cap de les parts cedirà dades de persones físiques a una altra part a menys que s’hagi 
adoptat el corresponent acord que garanteixi la protecció de les dades i el compliment de la 
normativa. 
 

SISENA.- EXTINCIÓ DEL CONVENI 
 
Són causes d’extinció o resolució del conveni les següents: 
a. La realització del seu objecte o l’expiració del seu termini. 
b. L’incompliment de les obligacions que se’n deriven.  
c. L’avinença de les parts signatàries, amb la pèrdua dels drets econòmics corresponents. 
d. La impossibilitat de fer front a les obligacions que dimanen del conveni. 
e. Les altres que legalment procedeixin. 
 

SETENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
La Diputació de Barcelona i <nom de l’ens local beneficiari> es comprometen a resoldre de 
manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d’aquest 
conveni. En darrer terme les parts se sotmetran a la jurisdicció contenciós administrativa de 
la ciutat de Barcelona”. 

 

Tercer.- Facultar l’Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç i 
Esports, per a la signatura del conveni de referència, fent ús de la delegació de 
competències prevista a l’epígraf V, apartat quart, de la Refosa núm. 1/2011, 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. 
 

Quart.- Notificar aquesta resolució als ens locals beneficiaris. 
 

Servei de Teixit Productiu 
 

35.- Dictamen que proposa la resolució del recurs econòmic consistent en fons 
de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris 
locals i de qualitat” en el marc de la convocatòria 2012 de l’àmbit de suport als 
serveis i les activitats del Pla de Concertació.- 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: 
 

1. El Catàleg 2012 i el fons de prestació Millora de la competitivitat d’empreses 
de productes alimentaris locals i de qualitat 
 

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 
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Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. Aquest 
Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 2009 (BOPB núm. 113, de 
12/5/2009). 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 
transitori aplicable al Protocol anterior (BOPB de 3/1/2012), que amplia la seva 
vigència i efectes fins a l’aprovació d’un nou Protocol o instrument equivalent i que 
també preveu l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a 
les activitats del Pla i del Catàleg de suport d’aquest àmbit, i l’obertura de la 
convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos.  
 

En compliment de l’apartat 5.1 d’aquest Règim transitori, la Junta de Govern de la 
Diputació, el 26/1/12, ha aprovat el Règim de concertació de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats del Pla de concertació i el Catàleg de suport d’aquest àmbit, i 
ha obert la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos. 
 

Vist que en el Catàleg 2012 es preveu el recurs econòmic consistent en fons de 
prestació Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat, gestionat pel Servei de Teixit Productiu.  
 

Atès que els fons de prestació inclouen les transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i de les estructures de gestió locals, distribuïdes per criteris 
poblacionals, socioeconòmics o de gestió. 
 

El recurs Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat s’adreça a activitats per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat  de la terra i el mar d’acord amb el Pla Estratègic i 
Operatiu 2010-14 (PEIO) Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar (en endavant Xarxa 
Productes de la terra).  
 

2. Destinataris 
 

Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els ajuntaments dels 
municipis adherits a la Xarxa Productes de la terra, de fins a 300.000 habitants, els 
seus ens depenents i la resta d’ens.  
 

La Xarxa Productes de la terra és una agrupació voluntària d’ens locals d’àmbit 
supramunicipal sense personalitat jurídica pròpia que neix a proposta i amb el suport 
de la Diputació de Barcelona. La Xarxa té la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de 
productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar de la província de 
Barcelona. La Xarxa disposa d’un Pla Estratègic i Operatiu a cinc anys on 
s’estableixen les línies estratègiques i les actuacions a desenvolupar pel període 2010-
14. 
 

3. Criteris i forma de distribució 
 

Els criteris objectius utilitzats per al repartiment del fons, han estat els següents:  
 

 Manteniment d’una estructura mínima de suport: es fixa un import de 10.000 € per 
a cada ens local beneficiari, entenent que aquesta quantitat permet assegurar 
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l’estructura de personal mínima per donar suport  a les empreses del sector en 
l’àmbit territorial de cada ens local. 

 

 Nombre d’empreses que cada ens local té censades al Cens del teixit empresarial 
de productes alimentaris locals i de qualitat de la província de Barcelona (a juny 
de 2011). La quantitat assignada a cada ens local per aquest criteri prové de 
distribuir el 50% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, és a dir 
97.500€, en funció de la proporció d’empreses que cada ens local té sobre el total 
del cens. 

 

 Percentatge d’empreses que han rebut suport directe per part de l’ens local en les 
activitats desenvolupades al 2011 (segons el Quadre de Comandament Integral 
de la Xarxa Productes de la terra a 16 de gener de 2012). S’assigna una 
baremació d’1 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada ens local per aquest 
criteri prové de distribuir el 25% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, 
és a dir 48.750 €, en funció de la baremació que cada ens local ha rebut per 
aquest criteri sobre la suma total de baremacions.  

 

 Nombre total agregat d’empreses formades i assessorades per l’ens local  l’any 
2011 (segons el Quadre de Comandament Integral de la Xarxa Productes de la 
terra a 16 de gener de 2012). Aquí es compta el nombre d’empreses amb repetició 
en funció del nombre d’accions diferents on hagin participat. S’assigna una 
baremació d’1 a 10 per trams. La quantitat assignada a cada ens local per aquest 
criteri prové de distribuir el 25% del fons total un cop deduïda la quantitat mínima, 
és a dir, 48.750 €, en funció de la baremació que cada ens local ha rebut per 
aquest criteri sobre la suma total de baremacions.  

 

L’aplicació d’aquests criteris és sobre un fons total disponible de tres-cents cinc mil 
(305.000) €. 
 

Vist l’article 15.1 de la convocatòria 2012, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern per la Presidència delegada corresponent i en ell s’expressarà, en tot cas, 
el sistema de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons i les 
condicions de la seva execució.  
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, 
si ho estima oportú, s’adoptin els següents:  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, 
en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats 
del Pla de concertació i de la convocatòria de l’any 2012:  
 

Ens beneficiari NIF Codi XBMQ 
Import 

concedit 
Consell comarcal de l’Alt Penedès P5800013D 12/Y/79319 33.486,52 € 
Consell comarcal de l’Anoia P5800006H 12/Y/79318 24.726,40 € 
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Ens beneficiari NIF Codi XBMQ 
Import 

concedit 
Consell comarcal del Bages P5800009B 12/Y/79317 26.910,71 € 
Consell comarcal del Baix Llobregat P5800011H 12/Y/79316 31.417,94 € 
Consell comarcal del Garraf P5800020I 12/Y/79315 24.120,59 € 
Consell comarcal del Maresme P5800008D 12/Y/79314 27.471,59 € 
Consell comarcal del Vallès Oriental P5800010J 12/Y/79313 25.991,68 € 
Consell comarcal de l’Osona P5800015I 12/Y/79312 31.455,96 € 

 

Ens beneficiari NIF Codi XBMQ 
Import 

concedit 
Consorci Formació i Iniciatives Cercs-
Berguedà 

P5826801B 12/Y/79311 29.939,22 € 

Consorci de Turisme del Vallès Occidental P0800120H 12/Y/79310 20.148,10 € 
Consorci per a la Promoció de Municipis del 
Moianès 

Q5856406C 12/Y/79309 29.331,29 € 

 
Segon.- Disposar la despesa total de tres-cents cinc mil (305.000) € amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents:  

 
-  Un import de dos-cents vint-i-cinc mil cinc-cents vuitanta-un euros amb trenta-nou 

cèntims (225.581,39) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30103/433A0/46550 del pressupost de l’any 2012. 

-  Un import de setanta-nou mil quatre-cents divuit euros amb seixanta-un cèntims 
(79.418,61) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433A0/46750 del 
pressupost de l’any 2012. 

 
Tercer.- Disposar que l’execució i justificació d’aquests fons s’ajustaran a allò establert 
en el Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de 
concertació i en la convocatòria de l’any 2012: 

 
1. Acceptació:  

 
1.1  Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a molt 

tard el 15 de juliol de 2012, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut així 
com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva execució, a 
través del model normalitzat YG-0102. Aquesta acceptació pot ser per la 
totalitat de l’ajut o parcial.  

 
1.2 En el cas que transcorregut el termini anterior sense que l’ens beneficiari hagi 

presentat l’acceptació de l’ajut, s’entendrà que hi ha renunciat. 
 

2.- Condicions d’execució:  
 

2.1. Despeses elegibles: 
 

2.1.1  Despeses directes: 
 

-  Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l’acció 
(grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d’un màxim de 
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50.000€. El cost del personal tècnic propi ha de representar, com a 
mínim, el 50% del pressupost total de l’actuació. 

 

-  Assistència i/o serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, 
factures, serveis professionals, etc. 

 

-  Altres despeses directes: dietes, desplaçament, material fungible, 
promoció i difusió, lloguer o leasing d’equips o espais, etc. 

 

Les accions destinades a la participació de les empreses del cens en 
fires i mercats no organitzades directament per l’ens local es limita a 
un 10% del cost total justificat. 

 

2.1.2  Despeses indirectes: com a màxim el 15% del cost total elegible. Es 
podran imputar les següents: 

 

- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport. 
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d’oficina, 

assegurances, etc.). 
-   Altres no conseqüència directa de la realització de l’acció. 

 

2.2.- Despeses no elegibles:  
 

En cap cas seran elegibles les despeses destinades a la creació d’infrastructures, a 
la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable o altres despeses que 
tinguin caràcter amortitzable. 
 

Tampoc seran elegibles les despeses destinades a l’organització directa per part de 
l’ens local d’agromercats o fires. 

 

2.3 Cofinançament 
 

Obligació de cofinançament: ajut màxim atorgat per la Diputació és d'un 60% del 
cost total de l’acció. L'ens local es responsabilitzarà de garantir l’aportació dels fons 
necessaris per cobrir la resta del cost de cada acció fins al 100%. La justificació de 
la despesa serà en funció de l'import atorgat. 

 

2.4 Altres condicions d’execució  
 

Les activitats a realitzar per part dels ens locals han de formar part del Pla 
Estratègic i Operatiu de la Xarxa.  
 

Cada ens local haurà de realitzar obligatòriament i com a mínim, una activitat en 
cadascuna de les següents línies estratègiques del Pla Estratègic i Operatiu de la 
Xarxa: 
 

L4 – Optimització de la gestió empresarial, 
L5 – Millora de la producció. 

 

2.5  Període d’execució 
 

Les actuacions objecte d’aquest fons tindran un període d’execució comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012. 
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3. Justificació 
 

Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a presentar la 
justificació de les actuacions. 
 
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el 
model normalitzat de justificació de despeses YG-0103 ADE 1 a més de la informació 
següent: 

 
 Relació de fitxes del PEIO corresponents a les activitats subvencionades informant 

els indicadors de resultats corresponents. 
 Memòria detallada de la realització de l'actuació amb un exemplar dels materials 

editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades. 
 

Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran d’estar 
datades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2012. 

 
4. Pagament 
 
De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, i atès el context de crisi actual i 
les dificultats de tresoreria dels ens locals, es pagarà el 50% del fons contra la 
presentació de l’acceptació.  
 
La diferència entre l’import de la bestreta i l’import total de l’ajut es pagarà contra una 
justificació total de l’ajut (última justificació). 
 
A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la bestreta i 
l’import total de l’ajut es podrà pagar contra justificacions parcials de l’ajut rebut, 
sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 
 
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del seu cost de 
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació 
aprovada, el suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en proporció al que 
correspongui a la reducció operada. 

 
5. Redistribució de baixes 

 
Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a ajuts no 
acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 2012 entre 
tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import justificat respecte del 
concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat a 15 de juliol de 2012 i que el 
volum d’ajuts no acceptats, renúncies expresses i reduccions superi el 5 per cent del 
fons. La data màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la 
de la última Junta de Govern de novembre de 2012. 
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6. Tancament 
 

Un cop transcorreguts el termini màxim de justificació, s’habilitarà un termini no inferior 
a deu dies ni superior a quinze per presentar la documentació de justificació pendent i 
esmenar els defectes existents, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
revocar l’ajut.  
 
Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i esmenat els 
defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la revocació dels ajuts no 
justificats. 

 
En relació als ajuts que es donin de baixa, es sol·licitarà els imports satisfets per 
avançat i no justificats, si s’escau, i en cas d’existir quanties pendents de pagament de 
la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la compensació directament. 

 
Quart.-  Aprovar els model d’acceptació YG-0102 i el model de justificació YG-0103 
ADE 1 (Annex 1). 

 
Cinquè.- Notificar els acords anteriors a les entitats beneficiàries. 
 
Sisè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Seu Electrònica la 
relació d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de 3 mesos des de la 
resolució. 
 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la 
Unió de Consells Esportius de Catalunya, per a la realització d’activitats físico-
esportives adreçades a la població en general que siguin de suport i 
col·laboració amb els municipis de la província de Barcelona, durant el període 
2012-2015.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del nucli 
competencial de les diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 91 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 
Des d'aquestes competències de cooperació, la Gerència de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona té, entre d’altres objectius, l’enfortiment d’una política esportiva 
local a nivell d’activitats, que potenciï les xarxes dels pobles i de les ciutats i el 
desenvolupament de les persones i el seu benestar físic, psíquic i social en els 
territoris, dotant de noves eines als ajuntaments, per tal que millorin la prestació dels 
serveis en aquesta competència municipal. Es tracta de donar les mateixes 
oportunitats en tot el territori, tot involucrant i fent partícip al moviment associatiu 
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esportiu i consolidant l’oferta local d’activitats esportives que han d’incidir en la millora 
de la qualitat de vida de la ciutadania. 
 
La Unió de Consells Esportius de Catalunya és una associació esportiva sense ànim 
de lucre, creada l’any 1994, com a organisme que aglutina, coordina i representa de 
manera unitària tots els consells esportius de Catalunya. 
 
El fet que la UCEC s’estructuri en les quatre ATCE, i aquestes al seu torn en els 
quaranta-cinc consells esportius, permet que des d’una mateixa seu, i gràcies als 
consells esportius, es conegui tota la realitat del territori català, tràmit indispensable 
per poder organitzar esdeveniments lúdics, esportius i formatius de caràcter 
intercomarcal, territorial i nacional. 
 
Les funcions més rellevants de la UCEC, estipulades en el seus Estatuts i pel mateix 
Decret de regulació dels consells esportius, són: 
 
- Organitzar per delegació i acord amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat 

de Catalunya, activitats de competència d’aquest organisme i d’altres de pròpies. 
- Vetllar pel bon funcionament dels consells esportius. 
- Garantir en tot moment que l’esport i les activitats recreatives i d’oci, practicades 

principalment en edat escolar, es portin a terme amb criteris que beneficiïn la 
formació integral i de salut dels ciutadans. 

- Col·laborar amb les entitats, organismes públics i privats per a la millora i 
desenvolupament de la pràctica de l’esport, entenent aquest com a mitjà pel 
desenvolupament associatiu, cívic, cultural i educatiu de Catalunya, com referent en 
la formació personal dels ciutadans. 

- Promocionar i gestionar instal·lacions esportives i els serveis complementaris que 
facilitin i potenciïn la pràctica esportiva. 

 
En data 30 de gener de 2008 es va signar un conveni marc entre l’Àrea d’Esports de la 
Diputació de Barcelona i els Consells Esportius de la província de Barcelona, en virtut 
dels convenis prèviament subscrits amb els ajuntaments del seu àmbit territorial, per 
regular la col·laboració en la realització d’activitats físico-esportives adreçades a la 
població en general, el qual va ser vigent fins el 31 de desembre de 2011. 
 
És considera adient donar continuïtat a la col·laboració establerta amb els Consells 
Esportius de la província de Barcelona en l’organització d’activitats que per les seves 
característiques peculiars, es considerin d’especial interès per al món local, durant el 
període 2012-2015, mitjançant l’establiment d’un conveni marc  amb la Unió de 
Consells Esportius de Catalunya,  com a organisme que aglutina, coordina i representa 
de manera unitària tots els consells esportius de Catalunya. 
 
Atès que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de Govern, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7931/11, de 8 de setembre de 2011, i 
publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
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Vist que correspon als Presidents delegats d’Àrea representar a la Diputació en la 
signatura de convenis que siguin conseqüència del funcionament dels serveis en 
aquells casos en que la representació no sigui exercida per la Presidència de la 
Corporació, o per un/a Diputat/da delegat/da, d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la 
Refosa 1/2011, 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.- Autoritzar la formalització d’un conveni marc amb la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, per a la realització d’activitats físico-esportives adreçades a la 
població en general que siguin de suport i col·laboració amb els municipis de la 
província de Barcelona, durant el període 2012-2015, d’acord amb la minuta que es 
transcriu a continuació. 
 

“CONVENI MARC PER ESTABLIR LES CONDICIONS GENERALS QUE REGULARAN 
EL CONJUNT D’ACCIONS DE COOPERACIÓ AMB LA UNIÓ DE CONSELLS 
ESPORTIUS DE CATALUNYA. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, l’Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea 
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona en representació 
d’aquesta i facultat d’acord amb la Refosa 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. 7931/11, de 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de 
setembre de 2011, assistit de la Sra. Rosa Ma. Artiaga Gil, Secretària delegada de la 
Corporació, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació de data 22 de març de 2010 de delegació de funcions (BOPB núm. 77, de 31 de 
març de 2010).  
 
I de l’altra, el Sr. Jaume Domingo i Planas, President de la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, en representació d’aquesta, i facultat per Acord del Consell Directiu de data 2 de 
juliol de 2008. 
 
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents: 

 
A N T E C E D E N T S 

 
I.-  El foment i l’administració dels interessos propis de la província formen part del nucli 

competencial de les diputacions en virtut del que disposen els articles 31 i 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 91 del Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

 
Des d'aquestes competències de cooperació, la Gerència de Serveis d’Esports de la 
Diputació de Barcelona té, entre d’altres objectius, l’enfortiment d’una política esportiva local 
a nivell d’activitats, que potenciï les xarxes dels pobles i de les ciutats i el desenvolupament 
de les persones i el seu benestar físic, psíquic i social en els territoris, dotant de noves eines 
als ajuntaments, per tal que millorin la prestació dels serveis en aquesta competència 
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municipal. Es tracta de donar les mateixes oportunitats en tot el territori, tot involucrant i fent 
partícip al moviment associatiu esportiu i consolidant l’oferta local d’activitats esportives que 
han d’incidir en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. 
 
La Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) és una associació esportiva sense 
ànim de lucre, creada l’any 1994, com a organisme que aglutina, coordina i representa de 
manera unitària tots els consells esportius de Catalunya. 
 
El fet que la UCEC s’estructuri en les quatre Agrupacions Territorials de Consells Esportius 
(ATCE), i aquestes al seu torn en els quaranta-cinc consells esportius, permet que des 
d’una mateixa seu, i gràcies als consells esportius, es conegui tota la realitat del territori 
català, tràmit indispensable per poder organitzar esdeveniments lúdics, esportius i formatius 
de caràcter intercomarcal, territorial i nacional. 
 
Les funcions més rellevants de la UCEC, estipulades en el seus Estatuts i pel mateix Decret 
de regulació dels consells esportius, són: 

 
 Organitzar per delegació i acord amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 

Catalunya, activitats de competència d’aquest organisme i d’altres de pròpies. 
 Vetllar pel bon funcionament dels consells esportius. 
 Garantir en tot moment que l’esport i les activitats recreatives i d’oci, practicades 

principalment en edat escolar, es portin a terme amb criteris que beneficiïn la formació 
integral i de salut dels ciutadans. 

 Col·laborar amb les entitats, organismes públics i privats per a la millora i 
desenvolupament de la pràctica de l’esport, entenent aquest com a mitjà pel 
desenvolupament associatiu, cívic, cultural i educatiu de Catalunya, com referent en la 
formació personal dels ciutadans. 

 Promocionar i gestionar instal·lacions esportives i els serveis complementaris que 
facilitin i potenciïn la pràctica esportiva. 

 
En data 30 de gener de 2008 es va signar un conveni marc entre l’Àrea d’Esports de la 
Diputació de Barcelona i els Consells Esportius de la província de Barcelona, en virtut dels 
convenis prèviament subscrits amb els ajuntaments del seu àmbit territorial, per regular la 
col·laboració en la realització d’activitats físico-esportives adreçades a la població en 
general, el qual va ser vigent fins el 31 de desembre de 2011. 
 
És considera adient donar continuïtat a la col·laboració establerta amb els Consells 
Esportius de la província de Barcelona en l’organització d’activitats que per les seves 
característiques peculiars, es considerin d’especial interès per al món local, durant el 
període 2012-2015, mitjançant l’establiment d’un conveni marc  amb la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya, com a organisme que aglutina, coordina i representa de manera 
unitària tots els consells esportius de Catalunya. 
 
Atès que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de Govern, d’acord 
amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret 
de la Presidència núm. 7931/11, de 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23 de 
setembre de 2011. 
 
Per acord de la Junta de Govern, en sessió de data .........de ............de 2012, s’aprovà la 
minuta del present conveni marc i s’autoritzà la seva formalització. 
 
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest acte i 
de mutu acord, formalitzen el present Conveni subjecte als següents: 
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P A C T E S 
 

Primer.- L’objecte del present Conveni marc és establir les condicions generals que 
regularan el conjunt d’accions de cooperació amb la Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, per a la realització d’activitats físico-esportives adreçades a la població en 
general que siguin de suport i col·laboració amb els municipis de la província de Barcelona. 
 
Segon.- Les accions objecte de col·laboració seran: 

 

 Dissenyar, organitzar, coordinar i dur a terme trobades, jornades i festes esportives de 
caire lúdic recreatiu adreçades a tots els col·lectius. 

 

 Elaborar, coordinar i implementar accions formatives i/o de sensibilització per a tècnics i 
monitors esportius. 

 

 Dinamitzar i implementar activitats esportives recreatives i de lleure adreçades a la 
participació de tothom. 

 
Tercer.- Les accions de cooperació contingudes en el present conveni marc es 
desenvoluparan mitjançant convenis específics, que contindran les condicions de la 
col·laboració, els compromisos de cadascuna de les parts, així com l’aportació econòmica 
de la Diputació de Barcelona per tal de fer front a l’esmentada col·laboració. 
 
Quart.- La vigència d’aquest Conveni abastarà des de la seva signatura fins el 31 de 
desembre de 2015. 
 
Cinquè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment del 
present Conveni, seran resoltes per la jurisdicció Contenciosa-Administrativa, sense 
perjudici de sotmetre-les prèviament a la via de conciliació arbitral que correspongui, si així 
ho acorden les parts.” 

 

Segon.- Facultar l’Il·lm. Sr. Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, per adoptar totes aquelles resolucions que 
siguin necessàries per a l’efectivitat i desenvolupament de la present Resolució. 
 
Tercer.- Notificar els presents Acords als interessats. 
 
37.- Dictamen que proposa l’aprovació d’ajut econòmic per concessió directa, 
mitjançant conveni específic, per un import de cent tretze mil sis-cents vint-i-
cinc (113.625) €, per a la implementació del “Projecte de dinamització esportiva 
de l’Alt Congost C-17 2012-2015” en els municipis d’Aiguafreda, Balenyà, 
Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona, en el 
marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla 
de Concertació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 (d’ara 
en endavant, Protocol general) (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que 
regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin. Aquest Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 
2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009). 
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El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 
transitori aplicable al Protocol anterior (BOPB de 3/1/2012), que amplia la seva 
vigència i efectes fins a l’aprovació d’un nou Protocol o instrument equivalent i que 
també preveu l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a 
les activitats del Pla i del Catàleg de suport d’aquest àmbit, i l’obertura de la 
convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos.  
 
En compliment de l’apartat 5.1 d’aquest Règim transitori, la Junta de Govern de la 
Diputació, el 26/1/12, ha aprovat el Règim de concertació de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats del Pla de concertació. 
 
Per tant el règim jurídic d’aquest ajut serà l’esmentat Protocol General, la resta de la 
normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local, i supletòriament 
l’Ordenança General reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de 
Barcelona i de les entitats que en depenen, i la Llei General de Subvencions. 

 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 26 de gener de 
2012, va aprovar  Règim de Concertació del l’àmbit de suport als serveis i activitats del 
Pla de Concertació i del Catàleg de suport d’aquest àmbit, així con l’obertura de la 
convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos. 
 
Els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de 
Centelles, Tagamanent i Tona han sol·licitat a la Diputació la concertació de recursos 
consistents en suport econòmic per a la implementació del “Projecte de dinamització 
esportiva de l’Alt Congost C-17 2012-2015” en els seus municipis. 

 
D’acord amb l’article 5.4 del Règim de concertació, per concessió directa es podran 
concertar recursos de qualsevol tipus quan les circumstàncies existents dificultin la 
seva catalogació o la concertació en els termes en què el recurs s’ha catalogat. Atès 
que en aquesta actuació concorren les circumstàncies següents:  
 
 Es conjuguen de forma satisfactòria, directa i conjunta, els interessos i 

competències provincials amb els interessos i competències dels ens beneficiaris, 
atès que es tracta d’un projecte que redunda en benefici de tots el col·lectius de la 
ciutadania. 

 
Atès que la resolució adoptarà la forma d’acord o resolució administrativa d’aprovació, 
per cada sol·licitud o per una relació col·lectiva de sol·licituds.  
 
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 €. 
 
Vist que correspon al President de la Diputació la signatura de convenis relatius a ajuts 
derivats del Pla de Concertació l’import dels quals superi els 100.000 €, d’acord amb 
l’apartat 2.2.4.h) de la Refosa 1/2011, 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el següent recurs, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport als serveis i a les activitats del Pla de concertació: 
 

Codi XBMQ Ens NIF Actuació 
Aportació de 
la Diputació 

12/Y/80312 
Ajuntament de 
Tona 

P-0828300-D 
Projecte de Dinamització 
Esportiva de l’alt Congost 
C-17 2012-2015 

113.625 € 

 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza el recurs 
 

“Conveni específic per a la implementació del “Projecte de dinamització esportiva de 
l’Alt Congost C-17 2012-2015” en els municipis d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, 
Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona, per col·laborar en el 
“Projecte de dinamització esportiva de l’Alt Congost C-17 2012-2015”. 

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. President, Sr. 
Salvador Esteve i Figueras, assistit per la Sra. Rosa Ma. Artiaga Gil, Secretària delegada de 
la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació de data 8 de setembre de 2011 de delegació de funcions, publicat al BOPB de 
23 de setembre de 2011.  
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA, representat  per l’Alcalde, l’Il.lm. Sr. Joan Vila 
Matabacas, i assistit del Sr. Antonio José Hierro Medina, Secretari de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BALENYÀ, representat  per l’Alcaldessa, la Il.lma. Sra. Anna 
Magem Marsó, i assistida del Sr. Jordi Tena Galindo, Secretari de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE CENTELLES, representat  per l’Alcalde, l’Il.lm. Sr. Miquel 
Arisa Coma, i assistit del Sr. Josep Lluís Berges Collado, Secretari de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY, representat  per l’Alcalde, l’Il.lm. Sr. 
Lluc Maria Vinyes Peláez, i assistit de la Sra. Carmen Fernández Gómez, Secretària de 
l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES, representat  per l’Alcalde, 
l’Il.lm. Sr. J. Antoni Grau Aregall, i assistit de la Sra. Maria Cristina Aliguer Miró, Secretària 
de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE TAGAMANENT, representat  per l’Alcalde, l’Il.lm. Sr. Luis 
Ignacio Martínez Murciano, i assistit de la Sra. Maria Cristina Aliguer Miró, Secretària de 
l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE TONA, representat  per l’Alcalde, l’Il.lm. Sr. Josep Salom i 
Ges, i assistit de la Sra. Maria Pilar Edo Atarés, Secretària de l’Ajuntament. 
 
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents: 
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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 
(d’ara en endavant, Protocol general) (BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc 
que regula l’acció concertada entre la Diputació i els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin. Aquest Protocol va ser modificat pel Ple de 30 d’abril de 
2009 (BOPB núm. 113, de 12/5/2009). 

 
II.-  El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 

transitori aplicable al Protocol anterior (BOPB de 3/1/2012), que amplia la seva 
vigència i efectes fins a l’aprovació d’un nou Protocol o instrument equivalent i que 
també preveu l’aprovació del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i a 
les activitats del Pla i del Catàleg de suport d’aquest àmbit, i l’obertura de la 
convocatòria de l’any 2012 per a la concertació de recursos.  

 
III.-  En compliment de l’apartat 5.1 d’aquest Règim transitori, la Junta de Govern de la 

Diputació, el 26/1/12, ha aprovat el Règim de concertació de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats del Pla de concertació. 

 
IV.-  La Gerència de Serveis d’Esports ofereix cooperació esportiva al món local, de forma 

transversal en els àmbits del desenvolupament econòmic i l’ocupació, del comerç i del 
turisme, que integren l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, tant en la 
vesant de les activitats com dels equipaments esportius . 

 
V.-  La Gerència de Serveis d’Esports pretén impulsar accions orientades a facilitar 

l’accés del ciutadà a la pràctica de l’activitat física als diferents àmbits territorials de la 
província. Aquestes accions es van iniciar amb l’elaboració d’un estudi previ de 
l’anàlisi del sistema esportiu en petits municipis, que ha de permetre la recollida de 
dades comparada de diferents municipis d’un àmbit territorial i la diagnosi de 
necessitats d’intervenció. 

 
VI.-  Els ajuntaments de l’Alt Congost: Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró – Montmany, 

Sant Martí de Centelles, Seva, Tagamanent i Tona, van sol·licitar conjuntament a la 
Diputació de Barcelona suport tècnic per elaborar un pla de l’optimització de l’esport a 
la zona de l’Alt Congost. Per donar resposta a la demanda dels esmentats 
ajuntaments, la Gerència de Servei d’Esports va encarregar un estudi específic relatiu 
als municipis sol·licitants. 

 
Les principals conclusions de l’esmentat estudi s’estructuren en els sis àmbits 
següents: 

 

 Les instal·lacions: es proposa la conveniència de compartir instal·lacions de 
referència. 

 Les Entitats: establir sinèrgies positives entre les diferents entitats esportives per 
estalvia recursos. 

 Les activitats: establir unes activitats bàsiques a cada municipi i coordinar la 
realització d’activitats puntuals. 

 Promoció de l’esport: Dissenyar campanyes conjuntes de promoció de l’esport i 
realitzar una enquesta d’hàbits esportius del conjunt de municipis. 

 Organització: crear organismes polítics i tècnics de planificació i gestió. 
 Formació: realitzar un pla de formació conjunt. 
 
Fruit de l’esmentat estudi, es preveu la necessitat de disposar d’un/a tècnic/a 
d’esports compartit/da per tots els municipis per tal de dinamitzar les diferents 
accions. 
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VII.-  Els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de 
Centelles, Tagamanent i Tona han sol·licitat a la Diputació  la concertació de recursos 
consistents en suport econòmic per a la implementació del “Projecte de 
dinamització esportiva de l’Alt congost C-17 2012-2015” en els seus municipis. 

 
VIII.-  La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic, 

el text del qual va ser aprovat per totes les administracions, pels òrgans i en les dates 
següents ....... de ................. de 2012. 

 

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

 
P A C T E S 

 
1. Objecte del conveni 
 
1.1.- El present conveni té per objecte regular la col·laboració de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic i Ocupació – Gerència de Serveis d’Esports i els 
ajuntaments de l’Alt Congost: Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró–Montmany, Sant 
Martí de Centelles, Tagamanent i Tona en relació a l’actuació següent: 

 

Actuació a realitzar 
Projecte de dinamització esportiva de l’Alt Congost C-17 
2012-2015 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Serveis i activitats 

Línia d’actuació Cooperació esportiva amb el món local 
 

1.2.-  L’actuació anterior es durà a terme mitjançant la implantació d’agents esportius locals, 
per tal de garantir l’accés a la pràctica esportiva municipal als diferents sectors de 
població, a través d’un/a tècnica/ esportiu/va compartit/da pels municipis participants, 
que dinamitzi les accions necessàries a tal efecte, de forma transversal amb altres 
àmbits com l’econòmic, l’ocupació, el comerç i el turisme. 

 
1.3.-  En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament d’interès específic dels ens 

adherits: 
 

- L’interès específic de l’ens 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. Àmbits de treball 
 

Les principals accions del projecte s’estructuren en sis àmbits de treball: les instal·lacions, 
les entitats, les activitats, la promoció de l’esport, l’organització i la formació. 

 

3. Planning de tasques a desenvolupar durant la vigència del conveni  
 

Tasques genèriques  
 

- Enfortir la col·laboració entre entitats esportives i ajuntaments per a una optimització de 
recursos, així com la recerca i generació de nous recursos i fons de finançament com 
poden ser les subvencions d’institucions supramunicipals. 



101/312 
 

- Millorar de la gestió i autonomia de les entitats esportives. Així com donar suport a la seva 
funció social i impulsora de la pràctica esportiva 

- Promoure la formació de joves dels propis municipis per a la realització de les activitats, 
dinamitzant la zona i creant nous llocs de treball i més oportunitats per als i les joves, així 
com generar una borsa de treball esportiu 

- Fomentar el treball transversal i la cooperació entre els diferents agents dinamitzadors de 
l’esport. 

 
Planificació de tasques específiques  
 

 2012 2013 2014 2015 
Gener 
Febrer 
Març   
Abril 
Maig 

Juny 

- Actualització estudi 
Petits Municipis Alt 
Congost 
 
- Catàleg activitats 
continuades 
ofertades 

Juliol 
Agost 

Setembre 
Octubre 

Novembre 

Desembre 

- Proposta d'accions 
concretes de millora i 
optimització: 
instal·lacions, 
entitats, activitats, 
promoció de l'esport, 
organització i 
formació 

- Seguiment i millora  
activitats incloses en el 
Catàleg d’activitats 
 
- Implementació de les 
“Estratègies i accions 
per la millora dels 
serveis esportius de l’Alt 
Congost”  
 
- Recollida d’informació i 
disseny d’un Calendari 
d’esdeveniments 
esportius  
 
- Optimització dels 
esdeveniments 
esportius centrant-se en 
diferents línies d’acció: 
Organització; esport i 
turisme 

- Seguiment i 
millora de les 
activitats 
incloses en el 
Catàleg 
d’activitats  i 
dels 
esdeveniments  
 
- Recollida 
d’informació i 
disseny d’un 
Informe base 
per elaborar 
un pla de 
manteniment 
conjunt per a 
totes les 
instal·lacions 
esportives 
 
- Proposta de 
necessitats 
d’accions 
formatives i 
valoració de la 
creació d’un 
pla de 
formació 
conjunt 

- Seguiment i 
millora de les 
activitats incloses 
en el Catàleg 
d’activitats  i dels 
esdeveniments  
 
- Seguiment i 
millora del pla de 
manteniment 
conjunt per a 
totes les 
instal·lacions 
esportives  
 
- Implementació 
del pla de 
formació conjunt 
per a tots els 
agents que 
intervenen en el 
sistema esportiu 
local de tots els 
municipis 

 
4. Obligacions de les parts 

 
Les parts signatàries adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
1.-   La Diputació (Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació – Gerència de 

Serveis d’Esports): 
 

A) Suport econòmic: 

Tipus de recurs Classe de recurs 
Aportació de la 

Diputació 
Aplicació 

pressupostària 
Econòmic Ajut econòmic 113.625 € G/30400/341A0/46252 



102/312 
 

Contribuir econòmicament al finançament del “Projecte de dinamització esportiva 
de l’Alt Congost C-17 2012-2015”, durant un període de quatre anys, d’acord amb el 
desglossament següent: 

 

ANY DE LA DESPESA AJUT ECONÒMIC 

2012       (100%) 37.875 €  (1) 
2013       (75%) 37.875 € 
2014       (50%) 25.250 € 
2015       (25%) 12.625 € 

TOTAL APORTACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA             113.625 € 
 
(1).- Import corresponent a l’inici del contracte del/la tècnic/a esportiu/va, amb efectes 
d’1 d’abril de 2012. 
 
Cas que el/la tècnica/a s’incorpori amb posterioritat a la data prevista, l’aportació de la 
Diputació de Barcelona es reduirà de forma proporcional. 

 
B) Suport tècnic durant la vigència del Conveni: 
 

- Assessorar els municipis participants quant a les propostes d’actuació a 
implementar, de forma coordinada amb ells, per definir les accions concretes a 
desenvolupar. 

- Designar un/a tècnic/a responsable del seguiment de les actuacions establertes al 
territori, tot vetllant pel compliment dels objectius plantejats i d’acord amb els 
paràmetres de definició del projecte. 

- El/la tècnic/a realitzarà un informe- memòria i valoració final amb col·laboració amb 
els interlocutors municipals assignats per al seguiment del treball. 

 
2.-  Els ajuntaments participants 

 
La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni.  

- Contribuir econòmicament, de forma proporcional a la població de cada municipi en base 
al Padró Municipal d’Habitants publicat per l’INE l’any 2011, al finançament de l’esmentat 
projecte durant el període 2012– 2015, en aquella part no coberta per la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb el desglossament següent: 

 
Aportació Econòmica Anual 

 
2012 2013 2014 2015 

Nº municipis: 
7 Nº habitants 

% del 
total 0% 25% 50% 75% 

Total 

Aiguafreda 2505 10,5% 0 € 1.324,74 € 2.649,49 € 3.974,23 € 7.948,47 € 
Balenyà 3702 15,5% 0 € 1.957,77 € 3.915,53 € 5.873,30 € 11.746,60 € 
Centelles 7259 30,4% 0 € 3.838,85 € 7.677,70 € 11.516,55 € 23.033,10 € 
Figaró – 
Montmany 1083 4,5% 

0 € 572,73 € 1.145,47 € 1.718,20 € 3.436,40 € 

Sant Martí de 
Centelles 1034 4,3% 

0 € 546,82 € 1.093,64 € 1.640,46 € 3.280,92 € 

Tagamanent 306 1,3% 0 € 161,83 € 323,65 € 485,48 € 970,95 € 
Tona 7984 33,4% 0 € 4.222,26 € 8.444,52 € 12.666,78 € 25.333,56 € A

p
o

rt
ac

ió
 M

u
n

ic
ip

al
 

Total 
Aportació 
Municipal 

23873 100,0% 0 € 12.625 € 25.250 € 37.875 € 75.750 € 
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- Treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte, tot acordant que serà 
l’Ajuntament de Tona el líder del mateix i percebrà el suport econòmic de la Diputació de 
Barcelona – Gerència de Serveis d’Esports  

- Fer efectives, amb caràcter avançat, les seves respectives aportacions anuals a 
l’Ajuntament de Tona. 
 

3.-  L’Ajuntament de Tona: 
 

- Liderar el projecte en representació de la resta d’ajuntaments signats del present 
conveni. 

- Realitzar la contractació del/la tècnic/a esportiu/va a jornada complerta, d’acord amb la 
normativa vigent, amb totes les obligacions que se’n derivin d’acord amb les seves 
funcions. 

- Realitzar les tramitacions oportunes per a la gestió econòmica i la justificació de la 
despesa davant de la Diputació de Barcelona. 

- Proporcionar recursos d’infraestructura per tal que el/la tècnic de referència pugui 
desenvolupar les tasques encomanades. 
 

5. Pagament 
 
Vist que l’Ajuntament de Tona  ha posat de manifest la seva manca de tresoreria, i atesa la 
situació de crisi actual, les aportacions compromeses per la Diputació de Barcelona li seran 
abonades trimestralment amb caràcter avançat, d’acord amb les especificacions següents: 

: 
- El primer pagament es tramitarà un cop signat el present conveni, prèvia acreditació de 

la contractació del/la tècnic/a i de la data d’inici del contracte. 
- Las resta de pagaments es tramitaran prèvia justificació de l’anterior, mitjançant la 

presentació de certificats del Secretari de la Corporació. on consti el següent:  
 

- Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF 
del proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

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

- Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% 
del seu cost.  

 
A més, també caldrà presentar un informe-memòria de les activitats desenvolupades. 

 

6. Comissió tècnica de seguiment 
 

Es constituirà una comissió tècnica de seguiment que tindrà les funcions següents: 
- Supervisar el projecte. 
- Proposar estratègies per al seu bon desenvolupament. 
- Avaluar el desenvolupament i incidències de les accions. 
- Garantir l’acompliment dels objectius del projecte i la presencia mínima del tècnic/a 

esportiu es cadascun del municipis. 
- Vetllar pel compliment de les condicions de qualitat. 
- Proposar a l’òrgan competent per a la seva aprovació, modificacions, i la resolució 

anticipada, si s’escau, d’aquest conveni. 
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Aquesta comissió es reunirà com a mínim un cop a l’any i estarà composada per : 
- Els alcaldes i alcaldesses de cadascun dels municipis signataris del present conveni o bé 

les persones en qui deleguin. 
- El Gerent de Serveis d’Esports o la persona en qui delegui. 
- La cap de l’Oficina d’Activitats Esportives  de la Gerència de Serveis d’Esports o persona 

en qui delegui. 
 

7.  Vigència del conveni 
 

La vigència del present conveni s’iniciarà el dia 1 d’abril de 2012 i finalitzarà el 31 de desembre 
de 2015. 

 
8. Modificacions  

 

- En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, 
l’ens beneficiari haurà de comunicar-ho al centre gestor. 

- En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en 
l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi 
recollida en el clausulat.  

- Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i 
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’ens beneficiari 
presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període 
d’execució. 

- 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. 

 
9. Incompliment 

 

- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a 
la seva resolució. 

- 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. 

- 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. 

 

10.  Formes d’extinció 
 

El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 

- Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte novè. 
- 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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11. Marc normatiu: 
 

- Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i el Règim 
de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, constitueixen la llei del present 
conveni. 

 

- A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
- 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. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Procediment Administratiu de Catalunya.  
- 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). 
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei 

de Contractes del Sector Públic La resta de la normativa concordant relativa a 
l’assistència i la  cooperació local i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 

 

12. 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. 

 

13. 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 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. 

 
14. 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.” 

 
Tercer.- Disposar que la vigència d’aquest conveni s’estableix des del dia 1 d’abril de 
2012 i finalitzarà el 31 de desembre de 2015. 
 
Quart.- Declarar la plurianualitat de la despesa, d’acord amb el desglossament 
següent: 
 

– Any 2012: 37.875 € 
– Any 2013: 37.875 € 
– Any 2014: 25.250 € 
– Any 2015: 12.625 € 

 
Cinquè.- Autoritzar i disposar un crèdit de trenta-set mil vuit-cents setanta-cinc 
(37.875) € a favor de l’Ajuntament de Tona, amb càrrec a l’aplicació G/30400 – 341A0 
- 46252 del Pressupost ordinari de despeses per a l’exercici 2012, i uns crèdits de 
trenta-set mil vuit-cents setanta-cinc (37.875) €, de vint-i-cinc mil dos-cents cinquanta 
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(25.250) €, i de dotze mil sis-cents vint-i-cinc (12.625) €, amb càrrec a les aplicacions 
30400 – 341 – 462 dels pressupostos  ordinaris de despeses per als exercicis 2013, 
2014 i 2015, respectivament. 
 
Sisè.- Facultar el Vicepresident 1r i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació, per adoptar totes aquelles resolucions que siguin necessàries 
per a l’efectivitat i desenvolupament dels presents Acords.” 
 
Setè.- Notificar els presents Acords als interessats. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 
 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
38.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació “Suport al serveis de menjador de les escoles 
bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, amb una aportació econòmica de la 
Diputació per l’any 2012 de set-cents vint-i-un  mil cinc-cents dotze (721.512) €.- 
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 estableix pautes d’orientació 
política local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats locals del 
seu territori. Finalitzada la vigència del mateix, i fins a l’aprovació d’un nou protocol o 
instrument equivalent, el Ple d’aquesta Diputació, el 22 de desembre de 2011, va 
aprovar el Règim transitori aplicable al Protocol. 
 
En base aquest règim transitori, la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió 
de 26 de gener de 2012, va aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 
2012 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2012 
(d’ara  en endavant, convocatòria  2012), el  Catàleg  de  suport  als  serveis  i  a  les 
activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2012) i el seu Règim de concertació 
d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 2 de febrer de 
2012). 
 
Vist que en el Catàleg 2012 es preveu el recurs “Suport al servei de menjador de les 
escoles bressol municipals”, gestionat per la Gerència de Serveis d’Educació  i 
consistent en fons de prestació, els quals inclouen les transferències dineràries 
regulars per al finançament de serveis i de les estructures de gestió locals, distribuïdes 
per criteris poblacionals, socioeconòmics o de gestió. 
 
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis fins a 
300.000 habitants i els seus ens dependents que siguin titulars d’escoles bressol 
municipals.  
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Vist que les ràtios establertes són les següents: un 60% de l’assignació correspon al 
nombre de places d’escola bressol municipal, un 20% es reparteix en funció de la 
població total del municipi, un 10% es distribueix d’acord a la taxa d’atur registrada al 
municipi, i el 10% final en funció de les darreres dades oficials de població estrangera 
empadronada al municipi.  
 
Vist que un cop efectuada la distribució d’aquest ajut, la Gerència de Serveis 
d’Educació va tenir constància de la inauguració d’una escola bressol al municipi de 
Balenyà, i es va decidir ampliar l’assignació d’aquest recurs en la quantia que 
correspon a aquest ajuntament aplicant les mateixes ratios.  
 
Vist l’article 15.1 de la convocatòria 2012, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Vicepresident 
segon i President delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva a la 
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les ratios aplicades al recurs econòmic consistent en fons de 
prestació  “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”: 
 

a) 60% de l’assignació en funció del nombre de places d’escola bressol municipal 
 

432.000€ / 32.842 places = 13,1538€/plaça 
 
b) 20% de l’assignació en funció del tram de població: 
 
 de 0 a 500   991,54 € 
 de 501 a 1000   825,18 € 
 de 1001 a 2500  763,20 € 
 de 2501 a 5000  663,27 € 
 de 5001 a 20000  521,96 € 
 de 20001 a 100000  435,60 € 
 de 100001 a 300000       300 € 

 
c) 10% de l’assignació en funció del percentatge de població estrangera 
 

72.000 € / 506.366 persones de nacionalitat estrangera = 0,1422 €/p.e 
 

d) 10% de l’assignació en funció de la taxa d’atur 
 

Taxa d’atur Coef €/aturat 
< 10 % 0,1425 
10,01 – 13 % 0,1282 
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13,01 – 15 % 0,1899 
15,01 – 17% 0,2 
> 17 % 0,2355 

 
Segon.- Aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació  
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”,  en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de concertació.  
 

Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l'ens 
beneficiari 

Import concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Abrera P0800100J 2.706 € 12/Y/79681 1203000806 1 
Alella P0800300F 1.494 € 12/Y/79680 1203000806 2 
Alpens P0800400D 1.125 € 12/Y/79679 1203000806 3 
Ametlla del Vallès, L' P0800500A 1.603 € 12/Y/79678 1203000806 4 
Arenys de Mar P0800600I 2.634 € 12/Y/79677 1203000806 5 
Arenys de Munt P0800700G 2.732 € 12/Y/79676 1203000806 6 
Argentona P0800900C 3.154 € 12/Y/79675 1203000806 7 
Artés P0801000A 2.177 € 12/Y/79674 1203000806 8 
Avià P0801100I 1.529 € 12/Y/79673 1203000806 9 
Avinyó P0801200G 2.044 € 12/Y/79672 1203000806 10 
Avinyonet del Penedès P0801300E 1.170 € 12/Y/79671 1203000806 11 
Badalona P0801500J 15.570 € 12/Y/79670 1203000806 12 
Bagà P0801600H 1.470 € 12/Y/79669 1203000806 13 
Balenyà P0801700F 1.512 € 12/Y/80417 1203000806 236 
Balsareny P0801800D 1.540 € 12/Y/79668 1203000806 14 
Barberà del Vallès P0825200I 6.299 € 12/Y/79667 1203000806 15 
Begues P0802000J 2.352 € 12/Y/79666 1203000806 16 
Berga P0802200F 2.253 € 12/Y/79665 1203000806 17 
Bigues i Riells P0802300D 2.594 € 12/Y/79664 1203000806 18 
Bruc, el P0802500I 1.727 € 12/Y/79663 1203000806 19 
Cabanyes, les P0802700E 1.365 € 12/Y/79662 1203000806 20 
Cabrera de Mar P0802900A 2.240 € 12/Y/79661 1203000806 21 
Cabrils P0803000I 2.580 € 12/Y/79660 1203000806 22 
Calaf P0803100G 1.785 € 12/Y/79659 1203000806 23 
Calders P0803400A 1.223 € 12/Y/79658 1203000806 24 
Caldes de Montbui P0803300C 4.063 € 12/Y/79657 1203000806 25 
Caldes d'Estrac P0803200E 1.530 € 12/Y/79656 1203000806 26 
Calella P0803500H 2.952 € 12/Y/79655 1203000806 27 
Calldetenes P0822400H 1.945 € 12/Y/79654 1203000806 28 
Callús P0803700D 1.595 € 12/Y/79653 1203000806 29 
Canet de Mar P0803900J 3.757 € 12/Y/79652 1203000806 30 
Canovelles P0804000H 4.239 € 12/Y/79651 1203000806 31 
Cànoves i Samalús P0804100F 2.203 € 12/Y/79650 1203000806 32 
Canyelles P0804200D 2.178 € 12/Y/79649 1203000806 33 
Capellades P0804300B 3.007 € 12/Y/79646 1203000806 34 
Cardedeu P0804500G 3.377 € 12/Y/79645 1203000806 35 
Cardona P0804600E 1.152 € 12/Y/79648 1203000806 36 
Carme P0804700C 1.269 € 12/Y/79644 1203000806 37 
Casserres P0804800A 1.171 € 12/Y/79643 1203000806 38 
Castellar del Vallès P0805000G  3.131 € 12/Y/79642 1203000806 39 
Castellbell i el Vilar P0805200C 1.263 € 12/Y/79641 1203000806 40 
Castellbisbal P0805300A 1.966 € 12/Y/79640 1203000806 41 
Castellcir P0805400I 1.222 € 12/Y/79639 1203000806 42 
Castelldefels P0805500F 6.150 € 12/Y/79638 1203000806 43 
Castellet i la Gornal P0805700B 1.348 € 12/Y/79637 1203000806 44 
Castellfollit del Boix P0805800J 1.111 € 12/Y/79636 1203000806 45 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l'ens 
beneficiari 

Import concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Castellgalí P0806000F 1.347 € 12/Y/79635 1203000806 46 
Castellolí P0806200B 1.230 € 12/Y/79634 1203000806 47 
Castellterçol P0806300J 1.785 € 12/Y/79633 1203000806 48 
Castellví de la Marca P0806400H 1.190 € 12/Y/79632 1203000806 49 
Centelles P0806600C 3.602 € 12/Y/79631 1203000806 50 
Cercs P0826800E 1.169 € 12/Y/79630 1203000806 51 
Cerdanyola del Vallès P0826600I 4.439 € 12/Y/79629 1203000806 52 
Cervelló P0806700A 2.203 € 12/Y/79628 1203000806 53 
Collbató P0806800I 2.205 € 12/Y/79627 1203000806 54 
Corbera de Llobregat P0807100C 2.159 € 12/Y/79626 1203000806 55 
Cornellà de Llobregat P0807200A 11.819 € 12/Y/79625 1203000806 56 
Cubelles P0807300I 3.438 € 12/Y/79624 1203000806 57 
Dosrius P0807400G 1.949 € 12/Y/79623 1203000806 58 
Esparreguera P0807500D 2.519 € 12/Y/79622 1203000806 59 
Esplugues de Llobregat P0807600B 8.576 € 12/Y/79621 1203000806 60 
Figaró-Montmany P0813300A 1.331 € 12/Y/79647 1203000806 61 
Fogars de la Selva P0808100B 1.143 € 12/Y/79620 1203000806 62 
Folgueroles P0808200J 2.176 € 12/Y/79619 1203000806 63 
Fonollosa P0808300H          1.316 € 12/Y/79618 1203000806 64 
Font-rubí P0808400F          1.338 € 12/Y/79617 1203000806 65 
Franqueses del Vallès, les P0808500C          5.067 € 12/Y/79616 1203000806 66 
Garriga, la P0808700I          2.477 € 12/Y/79615 1203000806 67 
Gelida P0809000C          2.948 € 12/Y/79614 1203000806 68 
Gironella P0809100A          1.969 € 12/Y/79613 1203000806 69 
Granada, la P0809300G          1.753 € 12/Y/79612 1203000806 70 
Granollers P0809500B          7.229 € 12/Y/79611 1203000806 71 
Gualba P0809600J          1.508 € 12/Y/79610 1203000806 72 
Guardiola de Berguedà P0809800F          1.145 € 12/Y/79609 1203000806 73 
Gurb P0809900D          2.000 € 12/Y/79608 1203000806 74 
Hospitalet de Llobregat, l' P0810000J        19.299 € 12/Y/79607 1203000806 75 
Hostalets de Pierola, els P0816100B          1.297 € 12/Y/79606 1203000806 76 
Igualada P0810100H          5.920 € 12/Y/79605 1203000806 77 
Jorba P0810200F          1.363 € 12/Y/79604 1203000806 78 
Llacuna, la P0810300D          1.234 € 12/Y/79603 1203000806 79 
Llagosta, la P0810400B          2.495 € 12/Y/79602 1203000806 80 
Lliçà d'Amunt P0810600G          4.882 € 12/Y/79601 1203000806 81 
Lliçà de Vall P0810700E          2.198 € 12/Y/79600 1203000806 82 
Llinars del Vallès P0810500I          2.377 € 12/Y/79599 1203000806 83 
Lluçà P0810800C          1.084 € 12/Y/79598 1203000806 84 
Malgrat de Mar P0810900A          2.537 € 12/Y/79597 1203000806 85 
Manlleu P0811100G          4.708 € 12/Y/79596 1203000806 86 
Manresa P0811200E          7.673 € 12/Y/79595 1203000806 87 
Martorell P0811300C          6.802 € 12/Y/79594 1203000806 88 
Martorelles P0811400A          1.749 € 12/Y/79593 1203000806 89 
Masies de Voltregà, les P0811600F          2.017 € 12/Y/79592 1203000806 90 
Masnou, el P0811700D          2.224 € 12/Y/79591 1203000806 91 
Masquefa P0811800B          3.084 € 12/Y/79590 1203000806 92 
Matadepera P0811900J          1.977 € 12/Y/79589 1203000806 93 
Mataró P0812000H        19.001 € 12/Y/79588 1203000806 94 
Mediona P0812100F          2.073 € 12/Y/79587 1203000806 95 
Moià P0813700B          1.723 € 12/Y/79586 1203000806 96 
Molins de Rei P0812200D          3.838 € 12/Y/79585 1203000806 97 
Mollet del Vallès P0812300B          6.206 € 12/Y/79584 1203000806 98 
Monistrol de Calders P0812700C          1.073 € 12/Y/79583 1203000806 99 
Monistrol de Montserrat P0812600E          1.549 € 12/Y/79582 1203000806 100 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l'ens 
beneficiari 

Import concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Montcada i Reixac P0812400J          5.221 € 12/Y/79581 1203000806 101 
Montesquiu P0813000G          1.053 € 12/Y/79580 1203000806 102 
Montgat P0812500G          1.497 € 12/Y/79579 1203000806 103 
Montmajor P0813100E          1.193 € 12/Y/79577 1203000806 104 
Montmeló P0813400I          2.395 € 12/Y/79576 1203000806 105 
Montornès del Vallès P0813500F          2.315 € 12/Y/79575 1203000806 106 
Montseny P0813600D          1.151 € 12/Y/79574 1203000806 107 
Muntanyola P0812800A          1.025 € 12/Y/79573 1203000806 108 
Navarcles P0813900H          2.778 € 12/Y/79572 1203000806 109 
Navàs P0814000F          1.665 € 12/Y/79571 1203000806 110 
Òdena P0814200B          2.490 € 12/Y/79570 1203000806 111 
Olèrdola P0814400H          1.927 € 12/Y/79569 1203000806 112 
Olesa de Bonesvalls P0814500E          1.257 € 12/Y/79568 1203000806 113 
Olesa de Montserrat P0814600C          3.957 € 12/Y/79567 1203000806 114 
Olivella P0814700A          1.886 € 12/Y/79566 1203000806 115 
Olost P0814800I             977 € 12/Y/79565 1203000806 116 
Olvan P0814300J          1.231 € 12/Y/79564 1203000806 117 
Òrrius P0815200A          1.220 € 12/Y/79563 1203000806 118 
Pacs del Penedès P0815300I          1.223 € 12/Y/79562 1203000806 119 
Palafolls P0815400G          2.569 € 12/Y/79561 1203000806 120 
Palau-solità i Plegamans P0815500D          3.912 € 12/Y/79560 1203000806 121 
Pallejà P0815600B          2.757 € 12/Y/79542 1203000806 122 
Palma de Cervelló, la P5831301F          1.250 € 12/Y/79540 1203000806 123 
Papiol, el P0815700J          1.548 € 12/Y/79538 1203000806 124 
Parets del Vallès P0815800H          4.370 € 12/Y/79535 1203000806 125 
Perafita P0815900F          1.192 € 12/Y/79532 1203000806 126 
Piera P0816000D          2.490 € 12/Y/79529 1203000806 127 
Pineda de Mar P0816200J          5.008 € 12/Y/79526 1203000806 128 
Pla del Penedès, el P0816300H          1.703 € 12/Y/79523 1203000806 129 
Pobla de Claramunt, la P0816400F          1.578 € 12/Y/79515 1203000806 130 
Polinyà P0816600A          3.517 € 12/Y/79514 1203000806 131 
Pont de Vilomara i 
Rocafort, el 

P0818100J 1.998 € 12/Y/79513 1203000806 132 

Prat de Llobregat, el P0816800G          9.321 € 12/Y/79512 1203000806 133 
Prats de Lluçanès P0817000C          1.563 € 12/Y/79511 1203000806 134 
Prats de Rei, els P0816900E          1.023 € 12/Y/79510 1203000806 135 
Premià de Dalt P0823000E          2.622 € 12/Y/79509 1203000806 136 
Premià de Mar P0817100A          2.564 € 12/Y/79508 1203000806 137 
Puigdàlber P0817300G          1.312 € 12/Y/79506 1203000806 138 
Puig-reig P0817400E          2.565 € 12/Y/79505 1203000806 139 
Rellinars P0817800F          1.034 € 12/Y/79503 1203000806 140 
Ripollet P0817900D          3.534 € 12/Y/79500 1203000806 141 
Roca del Vallès, la P0818000B          1.808 € 12/Y/79498 1203000806 142 
Roda de Ter P0818200H          1.879 € 12/Y/79496 1203000806 143 
Rubí P0818300F          8.913 € 12/Y/79494 1203000806 144 
Sabadell P0818600I        23.764 € 12/Y/79491 1203000806 145 
Sant Adrià de Besòs P0819300E          3.376 € 12/Y/79489 1203000806 146 
Sant Andreu de la Barca P0819500J          5.438 € 12/Y/79486 1203000806 147 
Sant Andreu de Llavaneres P0819600H          3.551 € 12/Y/79483 1203000806 148 
Sant Antoni de Vilamajor P0819700F          1.731 € 12/Y/79480 1203000806 149 
Sant Bartomeu del Grau P0819800D          1.378 € 12/Y/79478 1203000806 150 
Sant Boi de Llobregat P0819900B          7.008 € 12/Y/79476 1203000806 151 
Sant Boi de Lluçanès P0820000H          1.027 € 12/Y/79474 1203000806 152 
Sant Cebrià de Vallalta P0820200D          2.072 € 12/Y/79472 1203000806 153 
Sant Celoni P0820100F          2.668 € 12/Y/79471 1203000806 154 
Sant Climent de Llobregat P0820300B          2.013 € 12/Y/79470 1203000806 155 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l'ens 
beneficiari 

Import concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Sant Cugat del Vallès P0820400J          8.756 € 12/Y/79468 1203000806 156 
Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G          1.632 € 12/Y/79467 1203000806 157 
Sant Esteve Sesrovires P0820700C          3.614 € 12/Y/79465 1203000806 158 
Sant Feliu de Codines P0820900I          2.208 € 12/Y/79464 1203000806 159 
Sant Feliu de Llobregat P0821000G          6.534 € 12/Y/79463 1203000806 160 
Sant Feliu Sasserra P0821100E          1.032 € 12/Y/79461 1203000806 161 
Sant Fost de 
Campsentelles 

P0820800A 1.209 € 12/Y/79459 1203000806 162 

Sant Fruitós de Bages P0821200C          2.999 € 12/Y/79457 1203000806 163 
Sant Iscle de Vallalta P0819200G          1.325 € 12/Y/79452 1203000806 164 
Sant Joan de Vilatorrada P0822500E          2.698 € 12/Y/79449 1203000806 165 
Sant Joan Despí P0821600D          7.336 € 12/Y/79448 1203000806 166 
Sant Julià de Vilatorta P0821800J          1.654 € 12/Y/79446 1203000806 167 
Sant Just Desvern P0821900H          2.224 € 12/Y/79444 1203000806 168 
Sant Llorenç d'Hortons P0822000F          1.586 € 12/Y/79443 1203000806 169 
Sant Martí de Centelles P0822200B          1.328 € 12/Y/79442 1203000806 170 
Sant Martí de Tous P0822600C          1.160 € 12/Y/79441 1203000806 171 
Sant Martí Sarroca P0822700A          1.681 € 12/Y/79440 1203000806 172 
Sant Mateu de Bages P0822900G          1.024 € 12/Y/79439 1203000806 173 
Sant Pere de Ribes P0823100C          5.685 € 12/Y/79438 1203000806 174 
Sant Pere de Riudebitlles P0823200A          1.871 € 12/Y/79437 1203000806 175 
Sant Pere de Torelló P0823300I          1.888 € 12/Y/79411 1203000806 176 
Sant Pere de Vilamajor P0823400G          1.809 € 12/Y/79410 1203000806 177 
Sant Pol de Mar P0823500D          2.712 € 12/Y/79409 1203000806 178 
Sant Quintí de Mediona P0823600B          1.647 € 12/Y/79408 1203000806 179 
Sant Quirze de Besora P0823700J          1.995 € 12/Y/79407 1203000806 180 
Sant Quirze del Vallès P0823800H          2.540 € 12/Y/79406 1203000806 181 
Sant Quirze Safaja P0823900F          1.132 € 12/Y/79405 1203000806 182 
Sant Sadurní d'Anoia P0824000D          4.331 € 12/Y/79404 1203000806 183 
Sant Salvador de Guardiola P0809700H          1.695 € 12/Y/79403 1203000806 184 
Sant Vicenç de Castellet P0826200H          2.259 € 12/Y/79402 1203000806 185 
Sant Vicenç de Montalt P0826400D          2.272 € 12/Y/79401 1203000806 186 
Sant Vicenç de Torelló P0826500A          1.270 € 12/Y/79400 1203000806 187 
Sant Vicenç dels Horts P0826300F          2.890 € 12/Y/79399 1203000806 188 
Santa Coloma de Cervelló P0824400F          2.326 € 12/Y/79398 1203000806 189 
Santa Coloma de 
Gramenet 

P0824500C 11.433 € 12/Y/79397 1203000806 190 

Santa Eugènia de Berga P0824600A          1.351 € 12/Y/79396 1203000806 191 
Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I          1.552 € 12/Y/79394 1203000806 192 
Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G          3.090 € 12/Y/79393 1203000806 193 
Santa Fe del Penedès P0824900E          1.193 € 12/Y/79392 1203000806 194 

Santa Margarida de 
Montbui 

P0825000C          3.117 € 12/Y/79391 1203000806 195 

Santa Margarida i els 
Monjos P0825100A 

         2.341 € 
12/Y/79390 

1203000806 
196 

Santa Maria de Corcó P0825400E          1.493 € 12/Y/79395 1203000806 197 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D          2.344 € 12/Y/79389 1203000806 198 

Santa Maria d'Oló P0825800F          1.166 € 12/Y/79388 1203000806 199 
Santa Perpètua de Mogoda P0826000B          6.797 € 12/Y/79387 1203000806 200 
Santa Susanna P0826100J          1.715 € 12/Y/79386 1203000806 201 
Santpedor P0819100I          2.322 € 12/Y/79385 1203000806 202 
Sentmenat P0826700G          2.879 € 12/Y/79384 1203000806 203 
Seva P0826900C          1.773 € 12/Y/79383 1203000806 204 
Sitges P0827000A          4.479 € 12/Y/79382 1203000806 205 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l'ens 
beneficiari 

Import concedit Codi XBMQ 
Número Posició 

Subirats P0827300E          1.550 € 12/Y/79381 1203000806 206 
Súria P0827400C          2.524 € 12/Y/79380 1203000806 207 
Taradell P0827800D          2.409 € 12/Y/79379 1203000806 208 
Teià P0828100H          1.395 € 12/Y/79378 1203000806 209 
Terrassa P0827900B        25.351 € 12/Y/79377 1203000806 210 
Tiana P0828200F          2.151 € 12/Y/79376 1203000806 211 
Tona P0828300D          3.004 € 12/Y/79375 1203000806 212 
Tordera P0828400B          2.076 € 12/Y/79374 1203000806 213 
Torelló P0828500I          3.133 € 12/Y/79373 1203000806 214 
Torre de Claramunt, la P0828600G          1.828 € 12/Y/79372 1203000806 215 
Torrelavit P0828700E          1.565 € 12/Y/79371 1203000806 216 
Torrelles de Foix P0828800C          1.256 € 12/Y/79370 1203000806 217 
Torrelles de Llobregat P0828900A          2.265 € 12/Y/79369 1203000806 218 
Ullastrell P0829000I          1.733 € 12/Y/79368 1203000806 219 
Vacarisses P0829100G          3.690 € 12/Y/79367 1203000806 220 
Vallbona d'Anoia P0829200E             991 € 12/Y/79366 1203000806 221 
Vallgorguina P0829500H          1.384 € 12/Y/79365 1203000806 222 
Vallirana P0829600F          4.480 € 12/Y/79364 1203000806 223 
Vallromanes P0829700D          1.921 € 12/Y/79363 1203000806 224 
Vic P0829900J          6.006 € 12/Y/79362 1203000806 225 
Viladecans P0830200B          6.496 € 12/Y/79360 1203000806 226 
Viladecavalls P0830100D          1.930 € 12/Y/79358 1203000806 227 
Vilafranca del Penedès P0830600C          7.094 € 12/Y/79355 1203000806 228 
Vilalba Sasserra P0830700A          1.194 € 12/Y/79345 1203000806 229 
Vilanova del Camí P0830300J          2.830 € 12/Y/79342 1203000806 230 
Vilanova del Vallès P0831000E          2.998 € 12/Y/79339 1203000806 231 
Vilanova i la Geltrú P0830800I          6.671 € 12/Y/79338 1203000806 232 
Vilassar de Dalt P0821300A          2.566 € 12/Y/79326 1203000806 233 
Vilassar de Mar P0821700B          7.047 € 12/Y/79325 1203000806 234 
Vilobí del Penedès P0830500E          1.170 € 12/Y/79324 1203000806 235 

 
Tercer.- Aplicar la despesa total de set-cents vint-i-un mil cinc-cents dotze (721.512) € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40300/323AO/46251 del pressupost 2012 de 
la Gerència de Serveis d’Educació. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació dels presents recursos s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2012: 
 

1. Acceptació 
 
1.1. Per raons d’agilitat i millora en la tramitació, perquè la concessió sigui 

efectiva, és necessari que els beneficiaris, com a molt tard el 30 de juny del 
2012, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut i de tots els termes de 
la concessió i les condicions de la seva execució, a través del model 
normalitzat YG-0102, el qual haurà d’anar acompanyat del mòdul 
d’informació complementària YG-0102 GSEDU. Aquesta acceptació pot ser 
parcial o per a la totalitat de l’ajut. 

 
1.2. Si, transcorregut el termini anterior, l’ens beneficiari no ha presentat 

l’acceptació de l’ajut, s’entén que hi ha renunciat. 
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2. Execució 
 
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012. 

 
3. Justificació 

 
3.1. Les factures, transferències econòmiques i despeses indirectes relatives a 

les despeses efectuades pels beneficiaris han d’estar datades entre l’1 de 
gener del 2012 i el 31 de gener del 2013 i han de fer referència, en tot cas, a 
actuacions realitzades en el període d’execució. 

 
3.2. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
 
3.3. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar 

serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons 
es pagaran de la forma següent: 

 
a)  Import de l’aportació de la Diputació, fins a 1.000 €: es pagarà l’import 

íntegre de l’aportació contra presentació de l’acceptació;  
 
b)  Import de l’aportació de la Diputació, superior a 1.000 €: es pagarà 

l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de 
l’acceptació. En qualsevol cas, aquest pagament no serà inferior a 
1.000 €.  

 
3.4. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 

beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del termini 
de justificació. 

 
3.5. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: 
 

a.  Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i 
l’import total de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut 
(última justificació). 

 
b.  A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 

bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials 
de l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.6. Davant les circumstàncies excepcionals derivades de l’actual conjuntura de 

crisi econòmica que afecten a les famílies i als ens locals, el pagament 
avançat es realitzarà sense tenir en compte si els ajuntaments que van 
participar en el programa complementari “Suficiència alimentària en el 
període 0-3 a les escoles bressol municipals” corresponent a 2011, hagin 
presentat correctament els documents de justificació de les quanties 
avançades a l’any 2011.  
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3.7. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari 
presenti el model normalitzat YG-0103, el qual haurà d’anar acompanyat del 
mòdul d’informació complementària YG-0103 –GSEDU-01.  

 
3.8. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la 

Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.  

 
3.9. Són despeses elegibles: 

 
a) factures abonades a tercers en concepte de despeses vinculades 

directament al servei de menjador, que hauran d’estar datades entre l’1 
de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i es referiran, en tot cas, a 
actuacions realitzades en el període d’execució comprés entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2012.   

 
b) la transferència econòmica a les famílies d’infants matriculats a les 

escoles bressol municipals en concepte d’ajut al pagament, total o parcial, 
del servei de menjador i les derivades de les exempcions de pagaments 
aplicades a les famílies sota aquest mateix concepte, hauran de ser 
efectuades en el període d’execució comprès entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2012. 

 
c) Es podran justificar despeses indirectes fins al 10% de les despeses 

directes imputades. 
 

3.10. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 
del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

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

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

 
3.12. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 
2012 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import 
justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat no 
més tard del 15 de juliol del 2012 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i reduccions superi el 5% del fons. La data màxima per 
a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la de l’última 
Junta de Govern de novembre del 2012. 

 
4. Tancament i liquidació 

 
4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, 

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

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

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

 
4.3. En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
Cinquè.- Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació dels presents recursos, respectivament, i els mòduls d’informació 
complementària YG-0102 GSEDU i YG-0103 GSEDU-01.  
 
Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
39.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació de suport ”Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, 
amb una aportació econòmica de la Diputació per l’any 2012 de  dos-cents disset 
mil vuit-cents cinc (217.805) €.- 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 estableix pautes d’orientació 
política local en les qüestions d’interès comú i la metodologia per al desenvolupament 
de la col·laboració entre aquesta corporació i els municipis i altres entitats locals del 
seu territori. Finalitzada la vigència del mateix, i fins a l’aprovació d’un nou protocol o 
instrument equivalent, el Ple d’aquesta Diputació, el 22 de desembre de 2011, va 
aprovar el Règim transitori aplicable al Protocol. 
 
En base aquest règim transitori, la Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió 
de 26 de gener de 2012, va aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 
2012  de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2012 
(d’ara en endavant, convocatòria 2012), el Catàleg de suport als serveis i a les 
activitats locals (d’ara en endavant, Catàleg 2012) i el seu Règim de concertació 
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d’aquest àmbit  (d’ara en endavant, Règim de concertació) (BOPB de 2 de febrer de 
2012). 
 
Vist que en el Catàleg 2012 es preveu el recurs “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, gestionada per la Gerència de 
Serveis d’Educació i consistent en fons de prestació, els quals inclouen les 
transferències dineràries regulars per al finançament de serveis i de les estructures de 
gestió locals, distribuïdes per criteris poblacionals, socioeconòmics o de gestió. 
 
Vist que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis de la 
província de Barcelona amb població fins a 5.000 habitants.  
 
Vist que les ràtios establertes són les següents: 1,38 € per habitant per als municipis  
fins a 500 habitants, a partir d’una assignació mínima de 500 €, 1,27 € per habitant per 
als municipis de 501 fins a 1.000 habitants, 0,97€ per habitant per als municipis de 
1001 fins a 2.000 habitants, 0,80€ per habitant per als municipis de 2001 fins a 3.000 
habitants, 0,59€ per habitant per als municipis de 3001 fins a 4.000 habitants i 0,54€ 
per habitant per als municipis de 4.001 fins a 5.000 habitants, d’acord amb les dades 
de població fixades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) corresponents a 1 de 
gener de 2011.  
 
Vist l’article 15.1 de la convocatòria 2012, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Vicepresident 
segon i President delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva a la 
Junta de Govern, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les ratios aplicades per a la distribució del recurs econòmic 
consistent en fons de prestació de suport ”Desenvolupament de polítiques educatives 
en municipis de menys de 5.000 habitants”: 
 

 Fins a 500 habitants: 1,38€/hab amb un mínim de 500€ 
 De 501 a 1.000 habitants: 1,27€/hab 
 De 1001 a 2.000 habitants: 0,97€/hab 
 De 2001 a 3.000 habitants: 0,80€/hab 
 De 3001 a 4.000 habitants: 0,59€/hab 
 De 4001 a 5.000 habitants: 0,54€/hab 

 
Segon.- Aprovar la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació de 
suport ”Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 
habitants”,   en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació.  
 



117/312 
 

Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l’Ens 
beneficiari 

Tram 
poblacional 

Ratio Import Codi XBMQ 
Número Posició

Aguilar de Segarra P0800200H 245 500 12/Y/79701 1203000789 1 
Aiguafreda P0801400C 2481 0,8 1984,80 12/Y/79421 1203000789 2 
Alpens P0800400D 302  500 12/Y/79693 1203000789 3 
Argençola P0800800E 238  500 12/Y/79702 1203000789 4 
Avià P0801100I 2245 0,8 1796 12/Y/79434 1203000789 5 
Avinyó P0801200G 2321 0,8 1856,80 12/Y/79431 1203000789 6 
Avinyonet del Penedès P0801300E 1710 0,97 1658,70 12/Y/79466 1203000789 7 
Bagà P0801600H 2372 0,8 1897,60 12/Y/79429 1203000789 8 
Balenyà P0801700F 3695 0,59 2180,05 12/Y/79351 1203000789 9 
Balsareny P0801800D 3494 0,59 2061,46 12/Y/79346 1203000789 10 
Bellprat P0802100H 91  500 12/Y/79730 1203000789 11 
Borredà P0802400B 595 1,27 755,65 12/Y/79544 1203000789 12 
Bruc, El P0802500I 1992 0,97 1932,24 12/Y/79454 1203000789 13 
Brull, El P0802600G 249  500 12/Y/79700 1203000789 14 
Cabanyes, Les P0802700E 927 1,27 1177,29 12/Y/79521 1203000789 15 
Cabrera d'Anoia P0802800C 1355 0,97 1314,35 12/Y/79484 1203000789 16 
Cabrera de Mar P0802900A 4528 0,54 2445,12 12/Y/79329 1203000789 17 
Calaf P0803100G 3522 0,59 2077,98 12/Y/79344 1203000789 18 
Calders P0803400A 955 1,27 1212,85 12/Y/79519 1203000789 19 
Caldes d'Estrac P0803200E 2776 0,8 2220,80 12/Y/79415 1203000789 20 
Calldetenes P0822400H 2426 0,8 1940,80 12/Y/79423 1203000789 21 
Callús P0803700D 1940 0,97 1881,80 12/Y/79456 1203000789 22 
Calonge de Segarra P0803600F 198  500 12/Y/79707 1203000789 23 
Campins P0803800B 480 1,38 662,40 12/Y/79554 1203000789 24 
Cànoves i Samalús P0804100F 2818 0,8 2254,40 12/Y/79414 1203000789 25 
Canyelles P0804200D 4282 0,54 2312,28 12/Y/79331 1203000789 26 
Capolat P0804400J 85  500 12/Y/79732 1203000789 27 
Carme P0804700C 836 1,27 1061,72 12/Y/79528 1203000789 28 
Casserres P0804800A 1595 0,97 1547,15 12/Y/79473 1203000789 29 
Castell de l'Areny P0805600D 70  500 12/Y/79734 1203000789 30 
Castellar de n'Hug P0805100E 169  500 12/Y/79718 1203000789 31 
Castellar del Riu P0804900I 174  500 12/Y/79713 1203000789 32 
Castellbell i el Vilar P0805200C 3711 0,59 2189,49 12/Y/79350 1203000789 33 
Castellcir P0805400I 665 1,27 844,55 12/Y/79578 1203000789 34 
Castellet i la Gornal P0805700B 2223 0,8 1778,40 12/Y/79436 1203000789 35 
Castellfollit de 
Riubregós 

P0805900H 190  500 12/Y/79709 1203000789 36 

Castellfollit del Boix P0805800J 409 1,38 564,42 12/Y/79557 1203000789 37 
Castellgalí P0806000F 1966 0,97 1907,02 12/Y/79455 1203000789 38 
Castellnou de Bages P0806100D 1091 0,97 1058,27 12/Y/79502 1203000789 39 
Castellolí P0806200B 550 1,27 698,50 12/Y/79548 1203000789 40 
Castellterçol P0806300J 2376 0,8 1900,80 12/Y/79428 1203000789 41 
Castellví de la Marca P0806400H 1649 0,97 1599,53 12/Y/79469 1203000789 42 
Castellví de Rosanes P0806500E 1792 0,97 1738,24 12/Y/79460 1203000789 43 
Cercs P0826800E 1303 0,97 1263,91 12/Y/79487 1203000789 44 
Collbató P0806800I 4242 0,54 2290,68 12/Y/79333 1203000789 45 
Collsuspina P0806900G 347  500 12/Y/79684 1203000789 46 
Copons P0807000E 332  500 12/Y/79686 1203000789 47 
Espunyola, L' P0807700J 268  500 12/Y/79696 1203000789 48 
Estany, L' P0807800H 393 1,38 542,34 12/Y/79682 203000789 49 
Figaró-Montmany P0813300A 1112 0,97 1078,64 12/Y/79499 1203000789 50 
Fígols P0807900F 52  500 12/Y/79736 1203000789 51 
Fogars de la Selva P0808100B 1498 0,97 1453,06 12/Y/79475 1203000789 52 
Fogars de Montclús P0808000D 453 1,38 625,14 12/Y/79556 1203000789 53 
Folgueroles P0808200J 2229 0,8 1783,20 12/Y/79435 1203000789 54 
Fonollosa P0808300H 1417 0,97 1374,49 12/Y/79481 1203000789 55 
Font-rubí P0808400F 1466 0,97 1422,02 12/Y/79477 1203000789 56 
Gaià P0808900E 172  500 12/Y/79716 1203000789 57 
Gallifa P0808600A 204  500 12/Y/79706 1203000789 58 
Gisclareny P0809200I 31  500 12/Y/79737 1203000789 59 
Granada, La P0809300G 1995 0,97 1935,15 12/Y/79453 1203000789 60 
Granera P0809400E 80  500 12/Y/79733 1203000789 61 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l’Ens 
beneficiari 

Tram 
poblacional 

Ratio Import Codi XBMQ 
Número Posició

Gualba P0809600J 1312 0,97 1272,64 12/Y/79485 1203000789 62 
Guardiola de Berguedà P0809800F 1027 0,97 996,19 12/Y/79516 1203000789 63 
Gurb P0809900D 2538 0,8 2030,40 12/Y/79418 1203000789 64 
Hostalets de Pierola, Els P0816100B 2827 0,8 2261,60 12/Y/79413 1203000789 65 
Jorba P0810200F 820 1,27 1041,40 12/Y/79530 1203000789 66 
Llacuna, La P0810300D 935 1,27 1187,45 12/Y/79520 1203000789 67 
Lluçà P0810800C 254  500 12/Y/79699 1203000789 68 
Malla P0811000I 259  500 12/Y/79698 1203000789 69 
Marganell P0824200J 311  500 12/Y/79690 1203000789 70 
Martorelles P0811400A 4903 0,54 2647,62 12/Y/79328 1203000789 71 
Masies de Roda, Les P0811500H 763 1,27 969,01 12/Y/79531 1203000789 72 
Masies de Voltregà, Les P0811600F 3174 0,59 1872,66 12/Y/79354 1203000789 73 
Mediona P0812100F 2347 0,8 1877,60 12/Y/79430 1203000789 74 
Monistrol de Calders P0812700C 689 1,27 875,03 12/Y/79534 1203000789 75 
Monistrol de Montserrat P0812600E 3009 0,59 1775,31 12/Y/79361 1203000789 76 
Montclar P0812900I 112  500 12/Y/79726 1203000789 77 
Montesquiu P0813000G 901 1,27 1144,27 12/Y/79524 1203000789 78 
Montmajor P0813100E 475 1,38 655,50 12/Y/79555 1203000789 79 
Montmaneu P0813200C 196  500 12/Y/79708 1203000789 80 
Montseny P0813600D 314  500 12/Y/79689 1203000789 81 
Muntanyola P0812800A 568 1,27 721,36 12/Y/79547 1203000789 82 
Mura P0813800J 230  500 12/Y/79703 1203000789 83 
Nou de Berguedà, La P0814100D 147  500 12/Y/79722 1203000789 84 
Òdena P0814200B 3469 0,59 2046,71 12/Y/79347 1203000789 85 
Olèrdola P0814400H 3584 0,59 2114,56 12/Y/79341 1203000789 86 
Olesa de Bonesvalls P0814500E 1762 0,97 1709,14 12/Y/79462 1203000789 87 
Olivella P0814700A 3589 0,59 2117,51 12/Y/79340 1203000789 88 
Olost P0814800I 1191 0,97 1155,27 12/Y/79492 1203000789 89 
Olvan P0814300J 908 1,27 1153,16 12/Y/79522 1203000789 90 
Orís P0814900G 291  500 12/Y/79694 1203000789 91 
Oristà P0815000E 569 1,27 722,63 12/Y/79546 1203000789 92 
Orpí P0815100C 172  500 12/Y/79715 1203000789 93 
Òrrius P0815200A 644 1,27 817,88 12/Y/79541 1203000789 94 
Pacs del Penedès P0815300I 872 1,27 1107,44 12/Y/79525 1203000789 95 
Palma de Cervelló, La P5831301F 3019 0,59 1781,21 12/Y/79359 1203000789 96 
Papiol, El P0815700J 3941 0,59 2325,19 12/Y/79334 1203000789 97 
Perafita P0815900F 400 1,38 552 12/Y/79559 1203000789 98 
Pla del Penedès, El P0816300H 1145 0,97 1110,65 12/Y/79495 1203000789 99 
Pobla de Claramunt, La P0816400F 2269 0,8 1815,20 12/Y/79433 1203000789 100 
Pobla de Lillet, La P0816500C 1295 0,97 1256,15 12/Y/79488 1203000789 101 
Pont de Vilomara i 
Rocafort, El 

P0818100J 3741 0,59 2207,19 12/Y/79337 1203000789 102 

Pontons P0816700I 572 1,27 726,44 12/Y/79545 1203000789 103 
Prats de Lluçanès P0817000C 2676 0,8 2140,80 12/Y/79416 1203000789 104 
Prats de Rei, Els P0816900E 532 1,27 675,64 12/Y/79549 1203000789 105 
Puigdàlber P0817300G 525 1,27 666,75 12/Y/79550 1203000789 106 
Puig-reig P0817400E 4347 0,54 2347,38 12/Y/79330 1203000789 107 
Pujalt P0817500B 208  500 12/Y/79705 1203000789 108 
Quar, La P0817600J 66  500 12/Y/79735 1203000789 109 
Rajadell P0817700H 524 1,27 665,48 12/Y/79551 1203000789 110 
Rellinars P0817800F 738 1,27 937,26 12/Y/79533 1203000789 111 
Rubió P0818400D 222  500 12/Y/79704 1203000789 112 
Rupit i Pruit P0818500A 309  500 12/Y/79691 1203000789 113 
Sagàs P0818700G 140  500 12/Y/79725 1203000789 114 
Saldes P0818900C 324  500 12/Y/79687 1203000789 115 
Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 96  500 12/Y/79728 1203000789 116 
Sant Bartomeu del Grau P0819800D 963 1,27 1223,01 12/Y/79518 1203000789 117 
Sant Boi de Lluçanès P0820000H 523 1,27 664,21 12/Y/79552 1203000789 118 
Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 3426 0,59 2021,34 12/Y/79348 1203000789 119 
Sant Climent de 
Llobregat 

P0820300B 3907 0,59 2305,13 12/Y/79335 1203000789 120 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l’Ens 
beneficiari 

Tram 
poblacional 

Ratio Import Codi XBMQ 
Número Posició

Sant Cugat 
Sesgarrigues 

P0820500G 992 1,27 1259,84 12/Y/79517 1203000789 121 

Sant Esteve de 
Palautordera P0820600E 2516 0,8 2012,80 12/Y/79419 

1203000789 
122 

Sant Feliu Sasserra P0821100E 669 1,27 849,63 12/Y/79537 1203000789 123 
Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 3547 0,59 2092,73 12/Y/79343 1203000789 124 
Sant Iscle de Vallalta P0819200G 1281 0,97 1242,57 12/Y/79490 1203000789 125 
Sant Jaume de 
Frontanyà 

P0821500F 19  500 12/Y/79738 1203000789 126 

Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 263  500 12/Y/79697 1203000789 127 

Sant Julià de Vilatorta P0821800J 2984 0,8 2387,20 12/Y/79412 1203000789 128 
Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 2492 0,8 1993,60 12/Y/79420 1203000789 129 
Sant Llorenç Savall P0822100D 2412 0,8 1929,60 12/Y/79425 1203000789 130 
Sant Martí d'Albars P0822300J 109  500 12/Y/79727 1203000789 131 
Sant Martí de Centelles P0822200B 1080 0,97 1047,60 12/Y/79504 1203000789 132 
Sant Martí de Tous P0822600C 1167 0,97 1131,99 12/Y/79493 1203000789 133 
Sant Martí Sarroca P0822700A 3197 0,59 1886,23 12/Y/79353 1203000789 134 
Sant Martí Sesgueioles P0822800I 376 1,38 518,88 12/Y/79683 1203000789 135 
Sant Mateu de Bages P0822900G 642 1,27 815,34 12/Y/79543 1203000789 136 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 2382 0,8 1905,60 12/Y/79427 1203000789 137 

Sant Pere de Torelló P0823300I 2423 0,8 1938,40 12/Y/79424 1203000789 138 
Sant Pere de Vilamajor P0823400G 4256 0,54 2298,24 12/Y/79332 1203000789 139 
Sant Pere Sallavinera P0818800E 164  500 12/Y/79719 1203000789 140 
Sant Quintí de Mediona P0823600B 2147 0,8 1717,60 12/Y/79450 1203000789 141 
Sant Quirze de Besora P0823700J 2201 0,8 1760,80 12/Y/79447 1203000789 142 
Sant Quirze Safaja P0823900F 661 1,27 839,47 12/Y/79539 1203000789 143 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 95  500 12/Y/79729 1203000789 144 

Sant Salvador de 
Guardiola 

P0809700H 3146 0,59 1856,14 12/Y/79356 1203000789 145 

Sant Vicenç de Torelló P0826500A 2049 0,8 1639,20 12/Y/79451 1203000789 146 
Santa Cecília de 
Voltregà 

P0824300H 182  500 12/Y/79710 1203000789 147 

Santa Eugènia de Berga P0824600A 2294 0,8 1835,20 12/Y/79432 1203000789 148 
Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

P0824700I 1123 0,97 1089,31 12/Y/79497 1203000789 149 

Santa Fe del Penedès P0824900E 408 1,38 563,04 12/Y/79558 1203000789 150 
Santa Maria de Besora P0825300G 160  500 12/Y/79720 1203000789 151 
Santa Maria de Corcó P0825400E 2216 0,8 1772,80 12/Y/79445 1203000789 152 
Santa Maria de 
Martorelles P0825600J 841 1,27 1068,07 12/Y/79527 

1203000789 
153 

Santa Maria de Merlès P0825500B 171  500 12/Y/79717 1203000789 154 
Santa Maria de Miralles P0825700H 140  500 12/Y/79724 1203000789 155 
Santa Maria d'Oló P0825800F 1066 0,97 1034,02 12/Y/79507 1203000789 156 
Santa Susanna P0826100J 3317 0,59 1957,03 12/Y/79352 1203000789 157 
Seva P0826900C 3412 0,59 2013,08 12/Y/79349 1203000789 158 
Sobremunt P0827100I 88  500 12/Y/79731 1203000789 159 
Sora P0827200G 179  500 12/Y/79711 1203000789 160 
Subirats P0827300E 3075 0,59 1814,25 12/Y/79357 1203000789 161 
Tagamanent P0827600H 314  500 12/Y/79688 1203000789 162 
Talamanca P0827700F 155  500 12/Y/79721 1203000789 163 
Tavèrnoles P0827500J 307  500 12/Y/79692 1203000789 164 
Tavertet P0828000J 142  500 12/Y/79723 1203000789 165 
Torre de Claramunt, La P0828600G 3796 0,59 2239,64 12/Y/79336 1203000789 166 
Torrelavit P0828700E 1398 0,97 1356,06 12/Y/79482 1203000789 167 
Torrelles de Foix P0828800C 2454 0,8 1963,20 12/Y/79422 1203000789 168 
Ullastrell P0829000I 1904 0,97 1846,88 12/Y/79458 1203000789 169 
Vallbona d'Anoia P0829200E 1433 0,97 1390,01 12/Y/79479 1203000789 170 
Vallcebre P0829300C 269  500 12/Y/79695 1203000789 171 
Vallgorguina P0829500H 2617 0,8 2093,60 12/Y/79417 1203000789 172 
Vallromanes P0829700D 2396 0,8 1916,80 12/Y/79426 1203000789 173 
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Operació comptable 
Ens beneficiari 

NIF de l’Ens 
beneficiari 

Tram 
poblacional 

Ratio Import Codi XBMQ 
Número Posició

Veciana P0829800B 173  500 12/Y/79714 1203000789 174 
Vilada P0830000F 509 1,27 646,43 12/Y/79553 1203000789 175 
Vilalba Sasserra P0830700A 670 1,27 850,90 12/Y/79536 1203000789 176 
Vilanova de Sau P0830400H 335  500 12/Y/79685 1203000789 177 
Vilanova del Vallès P0831000E 4975 0,54 2687,85 12/Y/79327 1203000789 178 
Vilobí del Penedès P0830500E 1103 0,97 1069,91 12/Y/79501 1203000789 179 
Viver i Serrateix P0830900G 178   500 12/Y/79712 1203000789 180 

 
Tercer.- Aplicar la despesa total de dos-cents disset mil vuit-cents cinc  (217.805) € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40300.323A0.46253  del pressupost 2012 de 
la Gerència de Serveis d’Educació. 
 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació dels presents recusos s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2012: 
 

1. Acceptació 
 
1.1.  Per raons d’agilitat i millora en la tramitació, perquè la concessió sigui 

efectiva, és necessari que els beneficiaris, com a molt tard el 30 de juny del 
2012, manifestin expressament l’acceptació de l’ajut i de tots els termes de 
la concessió i les condicions de la seva execució, a través del model 
normalitzat YG-0102. Aquesta acceptació pot ser parcial o per a la totalitat 
de l’ajut. 

 
1.2.  Si, transcorregut el termini anterior, l’ens beneficiari no ha presentat 

l’acceptació de l’ajut, s’entén que hi ha renunciat. 
 

2. Execució 
 

L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012. 

 
3. Justificació 

 
3.1.  Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris han 

d’estar datades entre l’1 de gener del 2012 i el 31 de gener del 2013 i han de 
fer referència, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució. 

 
3.2.  Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 

presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 
 
3.3.  De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar 

serveis bàsics i ateses les dificultats de les tresoreries municipals, els fons 
es pagaran de la forma següent: 

 
a) Import de l’aportació de la Diputació, fins a 1.000 €: es pagarà l’import 

íntegre de l’aportació contra presentació de l’acceptació;  
 
b) Import de l’aportació de la Diputació, superior a 1.000 €: es pagarà 

l’equivalent al cinquanta per cent (50%) contra presentació de 
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l’acceptació. En qualsevol cas, aquest pagament no serà inferior a 
1.000€.  

 
3.4.  En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 

beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del termini 
de justificació. 

 
3.5.  En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: 

 
a.  Amb caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import 

total de l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última 
justificació). 

 
b. A petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 

bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.6.  Davant les circumstàncies excepcionals derivades de l’actual conjuntura de 

crisi econòmica que afecten als ens locals, no es tindrà en consideració per 
avançar aquesta quantia si els ajuntaments encara no han presentat  els 
documents de justificació de les quanties avançades a l’any 2011 pel mateix 
concepte. 

 
3.7  Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, caldrà que l’ens beneficiari 

presenti el model normalitzat YG-0103, el qual haurà d’anar acompanyat del 
mòdul d’informació complementària YG-0103 –GSEDU-02.  

 
3.8  Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, quan l’aportació de la 

Diputació sigui inferior a 5.000 €, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut.  

 
3.9.  Es podran justificar despeses indirectes fins al 10% de les despeses directes 

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

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

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

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

 
3.12.  Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants d’ajuts no 

acceptats, renúncies expresses i reduccions es redistribuiran durant l’any 
2012 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de l’import 
justificat respecte del concedit, sempre que la justificació s’hagi presentat no 
més tard del 15 de juliol del 2012 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
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renúncies expresses i reduccions superi el 5% del fons. La data màxima per 
a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la de l’última 
Junta de Govern de novembre del 2012. 

 
4.  Tancament i liquidació 

 
4.1.  Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, 

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

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

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

 
4.3.  En relació amb els ajuts que es donin de baixa, se sol·licitaran els imports 

satisfets per avançat i no justificats, si escau, i, en cas que hi hagi quantitats 
pendents de pagament de la Diputació amb l’ens afectat, s’efectuarà la 
compensació directament. 

 
Cinquè.- Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació dels presents recursos, respectivament, i el mòdul d’informació 
complementària YG-0103 GSEDU-02.  
 
Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 11/X/79010 de 
col·laboració amb l’ajuntament de Sallent, d’acord amb el text que es transcriu, 
referit a l’actuació “Rehabilitació de la Fàbrica de Cal Carrera en un nou teatre i 
sala d’usos polivalents”, amb un suport econòmic de dos-cents noranta-nou mil 
tres-cents vint-i-dos euros amb vuitanta-nou cèntims (299.322,89) €.- 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. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 
transitori de l’esmentat Protocol (BOPB de 3/01/2012), per prorrogar la seva vigència i 
efectes fins l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Sallent s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
“Rehabilitació de la Fàbrica de Cal Carrera en un nou teatre i sala d’usos polivalents”.  
 
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 11/X/79010, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

“ 
 
 

 

CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Sallent 
NIF: P0819000A 
Actuació: Rehabilitació de la Fàbrica de Cal Carrera en un nou teatre i 

sala d’usos polivalents 
2008 <import> € 
2009 <import> € 
2010 <import> € 
2011 <import> € 
2012 299.322,89  € 
2013 <import> € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total <import> € 
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Codi XBMQ: 11/X/79010 
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 SALLENT, 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. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 

transitori de l’esmentat Protocol (BOPB de 3/01/2012), per prorrogar la seva vigència i 
efectes fins l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 

 
III. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Sallent i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
“Rehabilitació de la Fàbrica de Cal Carrera en un nou teatre i sala d’usos polivalents”. 

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

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

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

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

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Sallent i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Rehabilitació de la Fàbrica de Cal Carrera en un nou teatre i 
sala d’usos polivalents 
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Àmbit de suport del 
Pla de concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Foment de la ciutadania i garantia de la qualitat de vida. 
 

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

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

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

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

 
 Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Econòmic 
Periodificació 2012 299.322,89 € 
Aportació de la Diputació (total): 299.322,89 € 
Aplicació pressupostària G/40103/335A0/76244 

         
 Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

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

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
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. 
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- 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.  

 

Cinquè. Pagament  
 

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

 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents 

 
6.1   En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

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

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

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

 

Setè. Identificació de la font de finançament  
 

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

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

finançada, d'acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització.  

 

Vuitè. Documentació tècnica 
 

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

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

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

 

Novè. Balanç de l’acció concertada  
 

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

 



127/312 
 

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

Onzè. Incompliment 
 

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 
 
La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la 
part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible 
de recurs contenciós administratiu. 
 
Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 

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

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

 

Tretzè. Marc normatiu 
 

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. 
- La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
- 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. 
 

Catorzè. Jurisdicció competent 
 

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Setze. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents noranta-nou mil tres-cents vint-i-dos euros 
amb vuitanta-nou cèntims (299.322,89) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/40103/335A0/76244 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona, condicionada a l’aprovació  de la modificació de crèdit amb número 
03/2012 i a l’existència de crèdit hàbil 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. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’acord de la Junta de 
Govern 784/2010 pel qual s’aprova la formalització del conveni específic 
“Projecte F1 Auditori i Aula de Música”, amb l’ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui en desenvolupament del Protocol General XBMQ 2008-2011.- 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: 
 
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. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 
transitori de l’esmentat Protocol (BOPB de 3/01/2012), per prorrogar la seva vigència i 
efectes fins l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Santa Margarida de Montbui van preacordar i desenvolupar conjuntament les 
necessitats “Projecte F1 Auditori i Aula de Música” i “Projecte F2 Auditori i Aula de 
Música”.  
 
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 
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Presidència de data 29 d’abril de 2009, concorrien les circumstàncies per formalitzar 
administrativament el preacord pel que fa a la necessitat Projecte F1 Auditori i Aula de 
Música i iniciar la gestió de l’actuació per la qual cosa es va aprovar per acord de la 
junta de govern de Diputació de Barcelona de data 30 de setembre de 2010 (registre 
d’acords 784/2010) la formalització del conveni de col·laboració.   
 
Atès que per acord de junta de govern de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 
de data 25 de novembre de 2011 es va sol·licitar el canvi de destí de la totalitat de la 
subvenció de l’actuació anomenada “F1 Auditori i Aula de Música” a una nova actuació 
anomenada “Auditori i Aula de Música” així com el canvi de destí de la totalitat de la 
subvenció de l’actuació anomenada “F2 Auditori i Aula de Música” a la nova actuació 
anomenada “Auditori i Aula de Música”. 
 
Atès que la Junta de govern de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui de data 
25 de novembre de 2011 ha sol·licitat incloure la suma dels imports de 482.608,23 i 
249.221,38 en un únic preacord per un import total de 731.829,61 € a la nova actuació 
“Auditori i Aula de Música”. 
 
Atès que, pel que fa a la F1 Auditori i Aula de Música, s’estava pendent de la signatura 
del conveni per part de l’Ajuntament i tant sols s’havia aprovat la minuta de conveni per 
part de Diputació. 
 
Atès que, pel que fa a la F2 Auditori i Aula de Música, no s’havien iniciat els tràmits per 
a l’aprovació del preacord ja que l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui no havia 
presentat el model XG-0101 de Tramitació del preacord, per la qual cosa no hi ha cap 
acte administratiu que empari aquesta fase.  
 
Atès que per donar resposta a l’ens local procedeix la modificació del conveni aprovat 
per acord de la junta de govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de setembre 
de 2010 pel qual s’aprova la formalització del conveni específic “Projecte F1 Auditori i 
Aula de Música” amb l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui en el sentit de 
modificar la denominació de l’actuació i incrementar la dotació econòmica per a 
l’exercici 2012. 
 
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.- Modificar el conveni específic 10/X/69052 en el sentit de substituir la 
denominació de l’actuació aprovada “F1 Auditori i Aula de Música” per una nova 
denominació “Auditori i Aula de Música”  que inclogui els dos preacords inicials, amb 
una despesa total de set-cents trenta-un mil vuit-cents vint-i-nou euros amb seixanta-
un cèntims (731.829,61) € resultat del total de les  despeses preacordades en les dues 
fases del projecte. 
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Segon.- Aprovar una despesa de dos-cents quaranta-nou mil dos-cents vint-i-un euros 
amb trenta-vuit cèntims (249.221,38) € en concepte de suport al desenvolupament de 
l’actuació Auditori i Aula de Música per a l’anualitat 2012 amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/40103/335A0/76244 del pressupost ordinari vigent de despeses de la 
Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació  de la modificació de crèdit amb 
número 03/2012 i a l’existència de crèdit hàbil 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. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar el “Pla de Seguretat Viària –  Anys 2012-
2016”.- 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, segons l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local (LBRL), entre les competències pròpies de la Diputació es troba “la 
coordinació dels serveis municipals entre si per la garantia de la prestació integral i 
adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal”, 
així com “l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, 
especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió”.  
 
Atès que, d’acord amb l’article 26. 2 LBRL, l’assistència als municipis, prevista a 
l’article 36 LBRL, s’adreçarà preferentment a l’establiment i l’adequada prestació dels 
serveis públics mínims. 
 
Atès que són serveis mínims i obligatoris que han de prestar els municipis els que 
determina l’article 26 LBRL, entre els quals, s’ha de destacar, pel que respecta a 
l’objecte del present Dictamen, l’accés als nuclis de població i la pavimentació de les 
vies públiques. 
 
Atès que en base a aquestes consideracions legals el Ple de la Diputació de 
Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 23 de febrer de 2012, ha aprovat un 
acord pel qual es determinen els serveis essencials i prioritaris de la Diputació de 
Barcelona, dels seus organismes públics: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i de 
l’entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local. En virtut del referit acord plenari, i 
en base a la definició legal del seu caràcter de serveis mínims obligatoris municipals, 
s’han declarat com a serveis públics essencials de caràcter propi de la Diputació de 
Barcelona en el seu àmbit, entre d’altres, els serveis propis de la conservació de les 
vies i carreteres. 
 
Atès que les competències pròpies de la Diputació en matèria viària s’exerceixen 
sobre una xarxa de carreteres, la qual es troba constituïda per una sèrie de vies locals, 
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de les quals la Diputació de Barcelona n’és titular, d’acord amb la normativa 
autonòmica actualment en vigor, en virtut de l’article 6.2 del Decret Legislatiu 2/2009, 
de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, el qual determina 
en aquest punt que “s’atribueix a les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona, o als ens supramunicipals que els substitueixin d’acord amb el que estableix 
l’Estatut d’autonomia, la titularitat de les carreteres de la xarxa local en llurs àmbits 
territorials respectius”. 
 
Atès que la gestió de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona 
resta encomanada a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Corporació. 
 
Atès que, entre les competències vinculades a la titularitat de la seva xarxa local de 
carreteres que, segons el Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, exerceix la 
Diputació com a competències pròpies, es troben les associades a la planificació (Títol 
Segon Capítol 1), així com a la seguretat viària (article 10) de les carreteres de la seva 
titularitat. Específicament, l’article 10 d’aquest precepte legal estableix sobre aquest 
última concepte: 
 
“Article 10. Seguretat viària 
 
10.1 El projecte de qualsevol nova infraestructura viària ha d’observar tots els requisits 
necessaris en matèria de seguretat. 
 
10.2 El manteniment de la xarxa viària objecte d’aquesta Llei ha de donar sempre 
prioritat a totes les obres i actuacions que incideixin en la millora de la seguretat viària. 
 
10.3 El Govern de la Generalitat ha d’elaborar i aprovar anualment un pla de millora 
dels trams amb un major índex d’accidentabilitat, i l’ha de comunicar al Parlament.” 
 
Atès que, dins de l’àmbit de la seguretat viària, la nova Estratègia de Seguretat Viària 
2011-2020, pretén ser un marc d’actuació i instrument que impulsi, faciliti i coordini les 
iniciatives de seguretat viària dels agents polítics, econòmics i socials a nivell estatal, 
la consecució d’objectius comuns i l’aconseguiment de nous reptes. El 25 de febrer de 
2011, el Consell de Ministres va acordar aprovar les línies bàsiques de la política de 
seguretat viària 2011-2020, després de l’aprovació, pel Consell Superior de Seguretat 
Viària en la seva sessió plenària de 23 de novembre de 2010, de l’Estratègia de 
Seguretat Viària 2011-2020, actualment vigent. 
 
Seguint les directives europees i del Govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya 
dins de l’àmbit de la seva competència ha redactat per la seva part el Pla de Seguretat 
Viària 2011-2013 amb l’objectiu de la reducció de la sinistralitat, així com el Pla Local 
de Seguretat Viària com a instrument de planificació i gestió viària específic en l’àmbit 
local. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens titular de la xarxa local de carreteres 
del seu territori, assumeix la responsabilitat d’evitar els accidents on la causa 
desencadenant sigui la infraestructura viària en consonància amb els objectius definits 
per les administracions de nivell superior, havent de contemplar la seguretat viària tant 
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en els projectes de nova infraestructura com en la conservació i el manteniment de les 
seves carreteres i ha de redactar un Pla anual per tal de tractar els trams amb un 
major índex d’accidentabilitat   . 
  
Atès que la potestat de planificació és una de les potestats administratives que ostenta 
la Diputació de Barcelona com a ens local territorial, d’acord amb l’article 8. 1. c) del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en virtut de la qual pot aprovar instruments de 
planificació en les matèries de la seva competència.  
 
Atès que en exercici d’aquesta potestat de planificació sobre les carreteres de la xarxa 
viària de la seva titularitat la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de 
Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, encarregada de la seva gestió, ha 
elaborat el “Pla de Seguretat Viària. Anys 2012-2016”.  
 
Atès que aquest últim Pla de Seguretat Viària és un document que es composa a la 
vegada d’un document de planificació que elabora la Diputació per tal de satisfer el 
requeriment legal i que constitueixen globalment un Pla de Seguretat Viària de la xarxa 
local de carreteres de la Diputació de Barcelona; i l’altre és el “Pla de Seguretat Viària. 
Trams amb major índex d’accidentabilitat”, al qual fa referència l’article 10.3 del Decret 
Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, que la Diputació facilita al Departament competent de 
la Generalitat integrant els resultats de la seva aplicació en el Pla Català de Seguretat 
Viària aprovat per la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que el “Pla de Seguretat Viària – Actuacions de Conservació de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona”, per als anys 2012-2016, pretén donar 
compliment a l’exigència de l’article 10. 2 del Text refós de la Llei de carreteres, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel que fa a les actuacions de 
manteniment o conservació de la xarxa existent, en el sentit de que siguin els criteris 
de seguretat viària els que regeixin la priorització d’aquest tipus d’actuacions. 
 
Atès que aquest Pla de Seguretat Viària té en principi una vigència de 5 anys, tot i que 
es podria revisar anualment si així ho exigís un canvi en la normativa. Constitueix el 
seu àmbit d’aplicació tota la xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que aquest Pla no compromet ni genera inversió, limitant-se a valorar el dèficit 
local de cada àmbit.   
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell de Govern, aprova el Pla 
de seguretat viària de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya, es 
sotmet la present proposta a l’aprovació de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, com a òrgan competent per analogia, seguint la referència a l’òrgan de 
govern autonòmic que es conté a l’art. 10. 3 del Text refós de la Llei de carreteres, ja 
que no hi ha cap previsió al respecte en la legislació bàsica de règim local.    
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents 
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A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el “Pla de Seguretat Viària”, per als anys 2012-2016, elaborat per la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, d’aplicació a la xarxa local de 
carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona, que es recull en un document que 
s’annexa al present dictamen com a part integrant d’aquest. 
 
Segon.- Manifestar que el desenvolupament per part de la Diputació de Barcelona de 
les actuacions previstes en el present Pla de Seguretat Viària durant el seu període de 
vigència vindrà sempre condicionat per les competències que en les matèries 
respectives té aquesta Corporació i per les línies de treball i de suport als ens locals 
que en desenvolupa a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Carreteres del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com al Servei Català de 
Trànsit, als efectes procedents de conformitat amb la normativa vigent en matèria de 
seguretat viària.  
 

Quart.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincial de Barcelona per donar 
la deguda publicitat a l’aprovació de l’instrument que s’aprova en virtut del present 
Dictamen. 
 

43.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Col·legi 
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya per a la formació de tècnics 
en matèria de mobilitat local 2012-2015.- 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:  
 

La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix com a objectius de les 
polítiques de mobilitat, entre d’altres, el d’integrar les polítiques de desenvolupament 
urbà i econòmic i les polítiques de mobilitat, de manera que es minimitzin els 
desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l’accessibilitat als centres de treball, 
a les residències i als punts d’interès cultural, social, sanitari, formatiu o lúdic, 
relacionant la planificació i ordenació del sòl amb l’oferta de transport públic.  
 

La Diputació de Barcelona contempla com un dels seus objectius estratègics el de 
treballar per incrementar la qualitat de vida de tots els pobles i ciutats impulsant, entre 
d’altres línies, polítiques locals que promoguin un sistema de mobilitat més accessible, 
humà i sostenible d’acord amb els objectius i els instruments que s’estableixen en la 
citada Llei. 
 

L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té la responsabilitat de 
l’assoliment d’aquests objectius estratègics, mitjançant diferents formes de prestació: 
suport tècnic, econòmic i formació dels tècnics i tècniques locals. 
 

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació de 
Barcelona, en el desenvolupament de les activitats per impulsar les polítiques locals de 
mobilitat, ha detectat la necessitat d’estructurar una oferta formativa específica per 
capacitar tècnics municipals en la planificació i gestió de la mobilitat local. 
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El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (en endavant, 
CECCiPC) representa, en l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, els interessos 
generals de la professió d’enginyer de camins, canals i ports, especialment amb les 
seves relacions amb les administracions públiques. 
 

El CECCiPC té entre els seus objectius prioritaris ampliar l’oferta formativa en aquelles 
disciplines que contribueixen a millorar la capacitació dels enginyers de camins, canals 
i ports en aspectes específics del seu exercici professional. En aquest sentit, i d’ençà 
l’aprovació de la Llei de la mobilitat, s’ha constatat la necessitat de formar als 
professionals del disseny urbà en els conceptes i criteris que contribueixin a satisfer 
les necessitats de mobilitat en condicions de sostenibilitat, seguretat i accessibilitat i 
d’acord amb els instruments de planificació, avaluació i gestió que s’estableixen en la 
llei de la mobilitat. 
 
La Diputació de Barcelona i el CECCiPC, el 19 d’abril de 2007, van signar un conveni 
on es definia el marc de col·laboració entre les dues entitats per a la promoció de la 
qualitat de l’obra pública local, havent formalitzat ambdues entitats, amb data 13 de 
gener de 2009, un altre conveni en desenvolupament del conveni marc anterior per a 
la formació de tècnics en matèria de mobilitat en el període 2009-2011.  
 

Com a actuació complementària al conveni marc citat amb la finalitat de col·laborar en 
la millora de la mobilitat local i com a continuació de les actuacions del conveni de 13 
de gener de 2009, s’ha elaborat una minuta d’un nou conveni de col·laboració amb el 
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb la finalitat de la 
inclusió d’una oferta formativa específica en planificació i gestió de la mobilitat per a la 
formació de tècnics en matèria de mobilitat local per als cursos 2012-2015. 
 

Atès que la quantitat de 124.000 €, com a despesa estimativa màxima, corresponent a 
l’import total de l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de les 
actuacions previstes en virtut d’aquest conveni durant els exercicis 2012-2015, que es 
desglossa en 31.000 € cada anualitat, es pot imputar, pel que fa a 31.000 €, 
corresponent a l’anualitat de 2012, amb càrrec a l’aplicació G/50100/155A0/48901 del 
vigent Pressupost de 2012, condicionada a l’efectivitat de la corresponent modificació 
de crèdit, i pel que respecta a les restants aportacions anuals de 31.000 € de 2013, 
2014 i 2015, amb càrrec a l’aplicació G/50100/155/489 dels pressupostos de 2013, 
2014 i 2015, condicionat a l’existència de crèdit en els pressupostos de les anualitats 
corresponents. 
 

Atès que, per raó de l’import total de les actuacions objecte del present Dictamen, la 
Junta de Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té competència 
específica per resoldre sobre l’aprovació del conveni, de conformitat amb el previst a 
l’epígraf 3.4.i.3) de la vigent Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i 
d’atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/11 de 8 de setembre de 2011, i publicada al 
BOPB de 23/9/2011. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb la 
finalitat de la inclusió d’una oferta formativa específica en planificació i gestió de la 
mobilitat per a la formació de tècnics en matèria de mobilitat durant el període 2012-
2015, d’acord amb el text de la minuta de conveni que es transcriu a continuació: 
 

(...) 
“ 

CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, 
CANALS I PORTS DE CATALUNYA PER A LA FORMACIÓ DE TÈCNICS EN MATÈRIA 

DE MOBILITAT 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Llobet Navarro, i facultat d’acord amb 
la Refosa 1/2011 sobre delegació de competències i d’atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 
7931/11 de 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23/9/2011, assistit pel Secretari 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Diputació, Sr. Francesc Bartoll i 
Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació, 
núm. 7932/11, de 8 de setembre de 2011 (BOPB de 23/9/2011). 
 
COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS, CANALS I PORTS DE CATALUNYA, representat pel 
seu Degà, Sr. Josep Oriol Carreras. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
I.  La Llei 9/2003 del Parlament de Catalunya, de 13 de juny, de la mobilitat, estableix 

com a objectius de les polítiques de mobilitat, entre d’altres, el d’integrar les polítiques 
de desenvolupament urbà i econòmic amb les polítiques de mobilitat, de manera que 
es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l’accessibilitat als 
centres de treball, a les residències i als punts d’interès cultural, social, sanitari, 
formatiu o lúdic, relacionant la planificació i ordenació del sòl amb l’oferta de xarxes 
de transport. 

 
II.  La Diputació de Barcelona contempla com un dels seus objectius estratègics el de 

treballar per incrementar la qualitat de vida de tots els pobles i ciutats impulsant, entre 
d’altres línies, polítiques locals que promoguin un sistema de mobilitat més 
accessible, segur i sostenible d’acord amb els objectius i els instruments que 
s’estableixen en la citada Llei. 

 
III.  L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té la responsabilitat de 

l’assoliment d’aquests objectius estratègics, mitjançant diferents formes de prestació: 
suport tècnic, econòmic i formació dels tècnics i tècniques locals. 

 
IV.  Dins de les activitats pròpies de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 

Mobilitat de la Diputació de Barcelona, s’emmarca l’impuls de les polítiques locals que 
promoguin un sistema de mobilitat més accessible, humà i sostenible. En el 
desenvolupament d’aquestes polítiques la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat ha detectat la necessitat d’estructurar una oferta formativa 
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específica per a capacitar tècnics municipals en la planificació i gestió de la mobilitat 
local. 

 
V.  El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (en endavant, 

CECCiPC) és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat jurídica per al compliment dels seus fins i l’exercici de les seves funcions, 
que té a més a més, com objecte representar, en l’àmbit territorial de la Diputació de 
Barcelona, els interessos generals de la professió d’enginyer de camins, canals i 
ports, especialment amb les seves relacions amb les administracions públiques. 

 
VI.  El CECCiPC té, entre les seves finalitats, la de promoure el correcte exercici 

professional de l’enginyer de camins, canals i ports, d’acord amb l’interès de la 
societat. 

 
VII.  El  CECCiPC té entre els seus objectius prioritaris ampliar l’oferta formativa en 

aquelles disciplines que contribueixen a millorar la capacitació dels enginyers de 
camins, canals i ports en aspectes específics del seu exercici professional. En aquest 
sentit, i d’ençà l’aprovació de la llei de la mobilitat, s’ha constatat la necessitat de 
formar als professionals del disseny urbà en els conceptes i criteris que contribueixin 
a satisfer les necessitats de mobilitat en condicions de sostenibilitat, seguretat i 
accessibilitat i d’acord amb els instruments de planificació, avaluació i gestió que 
s’estableixen en la llei de la mobilitat. 

 
VIII.  La Diputació de Barcelona i el CECCiPC, el 19 d’abril de 2007, han signat un conveni 

on es defineix el marc de col·laboració entre les dues entitats per a la promoció de la 
qualitat de l’obra pública local.  

 
IX.  El conveni que se signa constitueix una acció complementària a l’acord marc citat en 

l’apartat anterior. 
 
X.  La minuta del present conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de data ........ 
 

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present conveni, que es regirà pels 
següents: 
 

PACTES 
 
Primer. - Objecte general del conveni 
 
El present conveni té per objecte definir el marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el CECCiPC per a la inclusió d’una oferta formativa específica en planificació i 
gestió de la mobilitat.  
 
Segon. – Estructura dels cursos 
  
L’oferta formativa consisteix en un “Curs de Planificació de la mobilitat local” i un “Curs de 
Gestió de la mobilitat local”.  
 
Tercer.- Obligacions de les parts 
 
La coordinació tècnica dels cursos serà responsabilitat de la Diputació de Barcelona, essent 
la Directora d’ambdós cursos la Sra. Paloma Sánchez-Contador Escudero, cap de l’Oficina 
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Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local adscrita a la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  
 
La coordinació pedagògica dels cursos serà responsabilitat de la Diputació de Barcelona i 
haurà de: 

 
- Determinar els continguts pedagògics que finalment s’imparteixin amb el vist-i-plau del 

CECCiPC. 
 
- Assignar el professorat més idoni per assolir els objectius pretesos tenint en compte els 

següents requisits: 
o S’inclourà un mínim d’un terç d’enginyers de camins, canals i ports al quadre 

docent de cada curs. 
o El cost per hora de docència no superarà en cap cas els 175 € bruts, incloent 

honoraris del professorat i altres despeses amb ell relacionades com ara 
desplaçaments, dietes, etc. 
 

- Avaluar pedagògicament els continguts i professorat dels cursos.  
 
- Difondre  la jornada d’introducció i el curs entre els ajuntaments de la Diputació. 

 
La difusió, organització i administració dels cursos serà responsabilitat de CECCiPC incloent 
l’assumpció de les següents tasques:  
- Comunicar i difondre els cursos.  
- Realitzar les tasques de secretaria dels cursos (matriculació, coordinació de sessions, 

assistència d’alumnes...); 
- Proveir als alumnes dels materials i la documentació necessària per realitzar els cursos 

(carpetes, fotocòpies, ponències...); 
- Assumir els costos d’honoraris del personal docent dels cursos; 
- Posar les instal·lacions del CECCiPC a disposició per a la impartició dels cursos; 
- Lliurar el diploma d’aprofitament als alumnes. 

 
Quart. – Bases i finançament del cost de l’actuació 
 
Per a la prestació dels serveis assenyalats en la clàusula anterior, s’estableix que: 

 
- El CECCiPC establirà uns imports de matriculació per a cadascun dels cursos que seran 

aprovats de mutu acord amb la Diputació de Barcelona. Els imports de matriculació per al 
curs 2012 seran: 

 

 1r Curs. Planificació 2n Curs. Gestió 
Col·legiat 475 € 475 € 
Precol·legiat 375 € 375 € 
No col·legiat 775 € 775 € 

 
- Cadascun dels dos cursos tenen un càrrega lectiva de 36 hores  
 
- La Diputació de Barcelona es compromet a finançar el cost total dels cursos a: 

o Entre 15 i 20 tècnics municipals al “Curs de Planificació de la mobilitat local” de 36 
hores; i entre 15 i 20 tècnics municipals al “Curs de Gestió de la mobilitat local” de 
36 hores. 

o L’import de l’aportació serà igual al preu de matrícula que correspongui en cada 
cas en funció de la situació del tècnic en qüestió envers el CECCiPC: col·legiat, 
precol·legiat o no col·legiat. 
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Els preus que s’estableixen en el present conveni seran actualitzats anualment tenint en 
compte el valor de l’IPC general de l’any anterior. 
 
L’estimació de la valoració inicial és la següent: 

 

Any 
Nombre 

d’alumnes 
previst 

Previsió preu 
unitari per curs    
(€ IVA inclòs) 

Previsió despesa 
per a la Diputació   

(€ IVA inclòs) 
2012 20 x 1.550 = 31.000 
2013 20 x 1.550 = 31.000 
2014 20 x 1.550 = 31.000 
2015 20 x 1.550 = 31.000 

 
La quantitat de 124.000 €, com a despesa estimativa màxima, corresponent a l’import total 
de l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de les actuacions previstes en 
virtut d’aquest conveni durant els exercicis 2012-2015, que es desglossa en 31.000 € cada 
anualitat, es pot imputar, pel que fa a 31.000 €, corresponent a l’anualitat de 2012, amb 
càrrec a l’aplicació G/50100/155A0/48901 del vigent Pressupost de 2012, condicionada a 
l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit, i pel que respecta a les restants 
aportacions anuals de 31.000 € de 2013, 2014 i 2015, amb càrrec a l’aplicació 
G/50100/155/489 dels pressupostos de 2013, 2014 i 2015, condicionat a l’existència de 
crèdit en els pressupostos de les anualitats corresponents. 
 
La Diputació de Barcelona abonarà aquestes quantitats al CECCiPC posteriorment a la 
realització de cadascun dels cursos en funció dels alumnes definitivament matriculats 
segons els preus estipulats anteriorment. El pagament es verificarà mitjançant informe 
tècnic d’una de les parts, on consti la conformitat de l’altra part del conveni. Aquest informe, 
a redactar en el termini màxim d’un mes després de la finalització dels cursos de cada any, 
haurà d’incloure el número de tècnics inscrits i el cost final a facturar en funció de la 
naturalesa dels inscrits: col·legiats, pre-col.legiats o no col·legiats. 
 
El CECCiPC farà efectiu els pagaments de les factures dels professors dels cursos 
posteriorment al cobrament de la totalitat de l’import de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona per cadascun dels cursos. 
 
L’abonament de l’import dels cursos es realitzarà segons les determinacions del present 
conveni fins a l’any 2015. 
 
El CECCiPC es reserva el dret de cancel·lar el curs si aquest no s’omplís amb un grup 
mínim de 20 alumnes havent pagat de mitjana un preu per hora lectiva de com a mínim 17€. 
 
Cinquè.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per les següents persones: 

 
- Per part de la Diputació de Barcelona: Paloma Sánchez-Contador Escudero i Hugo 

Moreno Moreno. 
 
- Per part del CEECiPC: Joan Ramon Casas Rius i Sandra Sabartés Díaz 

 
Tanmateix, el nombre de representants podrà ser incrementat quan ho creguin convenient 
ambdues institucions. 
 
La Comissió de Seguiment es reunirà almenys dues vegades a l’any amb caràcter ordinari i 
de forma extraordinària sempre que qualsevol de les parts ho requereixi. 
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Sisè.- Vigència del conveni 
 
El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 de 
desembre de 2015 i a partir d’aquesta última data podrà prorrogar-se expressament 
anualment per mutu acord de les parts. Els cursos començaran amb posterioritat a l’inici 
dels efectes d’aquest conveni. 
 
Setè.- Jurisdicció competent  
 
Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de la província de Barcelona. 
 
Amb caràcter previ a la interposició del corresponent recurs contenciós-administratiu, caldrà 
formular un requeriment de compliment, o si s’escau a la resolució del conveni, adreçat a 
l’altra part que, en cas de ser desatès, podrà donar lloc a l’exercici de l’acció jurisdiccional. 
 
Vuitè.- Causes d’extinció del conveni 
 
Són causes d’extinció del present conveni: 
- l’esgotament del període de vigència sense acord exprés de pròrroga d’ambdues parts; 
- l’incompliment greu i manifest de les obligacions assumides en el conveni per qualsevol 

de les parts; 
- les causes generals previstes a la legislació vigent. 

 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la 
data que s’assenyalen. 
 
 (Sg. Pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya: Josep Oriol Carreras, 
Degà; Per la Diputació de Barcelona: Josep Llobet Navarro, Vicepresident 3er i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de 
l’Àrea)” 

                                                                         (...)” 
 
Segon.- Aprovar la despesa estimativa màxima de 124.000 €, corresponent a l’import 
total de l’aportació de la Diputació de Barcelona al finançament de l’actuació prevista 
en virtut del citat conveni.  
 
Tercer.- Declarar la plurianualitat de la despesa estimativa màxima determinada en 
l’apartat anterior, desglossada en: 31.000 €, corresponent a l’anualitat de 2012, amb 
càrrec a l’aplicació G/50100/155A0/48901 del vigent Pressupost de 2012, 
condicionada a l’efectivitat de la corresponent modificació de crèdit, i pel que respecta 
a les restants aportacions anuals de 31.000 € de les anualitats 2013, 2014 i 2015, amb 
càrrec a l’aplicació G/50100/155A0/489, condicionat a l’existència de crèdit en els 
pressupostos de les anualitats corresponents. 
 
Quart.- Notificar aquesta Resolució al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 
de Catalunya, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni, que s’aprova 
per aquesta Resolució, els quals hauran de ser retornats a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb la signatura del seu Degà, significant-li que, per 
aplicació del que disposa l’article 8. 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de 1992, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part dels 
legals representants d’ambdues entitats participants.  
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44.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011”, la formalització d’un conveni 
específic de col·laboració amb l’Ajuntament de Piera, als efectes de l’actuació 
“Rotonda d’accés a Piera”.- 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. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 
transitori de l’esmentat Protocol (BOPB de 3/01/2012), per prorrogar la seva vigència i 
efectes fins l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Piera s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
“Rotonda d’accés a Piera”. 
 

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 11/X/78425, 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 Piera 
NIF: P0816000D 
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Actuació: Rotonda d’accés a Piera 
2008  € 
2009  € 
2010  € 
2011  478.000  €   € 
2012  € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total  478.000  €   € 
Codi XBMQ: 11/X/78425 
Tipus de suport: Suport Econòmic 
Centre Gestor  

 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
Il·lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 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 8/09/2011 (núm. 
7931/11), publicat al BOPB de 23/09/2011; assistit per la secretària general de la corporació, 
Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència 
de la corporació de data 08/9/2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB de 23/09/2011.  
 

AJUNTAMENT DE PIERA, representat per l’Alcalde president de l’Ajuntament de Piera, Sr. 
Jaume S. Guixà Soteras, assistit per la secretària de l’ens, Sra. Nuria Horcajo Martinez. 
 
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 Piera i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat “Rotonda 
d’accés a Piera”. 

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

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

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

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

PACTES 
 

1. Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni 
 
1.1. L’Ajuntament de Piera 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: 
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Actuació a realitzar Rotonda d’accés a Piera  
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació 
Foment del desenvolupament social i econòmic del 
territori de la província 

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

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

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

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

 
2. Obligacions de les parts 

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
 Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Econòmic 
Periodificació 2011 478.000 €. 
Aportació de la Diputació (total): 478.000 €. 

 
 Per part de l’ens local adherit 

 
L’Ajuntament de Piera serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del projecte “Rotonda d’accés a Piera”, així com la seva direcció i 
coordinació de seguretat i salut. 
 
En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracta de les 
obres, el cost d’aquest increment del pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Piera. 
 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
3. Vigència del conveni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 
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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. Documentació tècnica 
 
8.1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

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

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

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

 
9. Balanç de l’acció concertada 

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

 
10. Modificacions 

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

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

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

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

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

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

 

12. Formes d’extinció 
 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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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 i disposar una despesa de quatre-cents setanta-vuit mil (478.000) €, 
amb càrrec a l’aplicació G/50100/453A0/76244 del pressupost ordinari vigent de 
despeses de la Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació de la modificació 
de crèdit amb número 03/2012 i 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. 
 

45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Grup Cinc Salmaia,S.L., en resolució de l’expedient núm. 2011/9317.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
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Vist l’escrit de Grup Cinc Salmaia, S.L., de data 29/11/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera C-
1415c, al punt quilomètric 6+070 i 5+800, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal d’Argentona (Exp. núm. 2011/9317). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/02/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d'establiment mercantil situat al punt quilomètric 6+070 de la carretera C-
1415c. 
 
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

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

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

 Respecte a la carretera, el rètol es situarà a una distància de l'aresta exterior de la 
calçada igual o superior al perímetre del cartell, i sempre més enllà de la zona de 
servitud, es a dir, a més de 8 m de l’aresta exterior de l’esplanació. 

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

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

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

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

 
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 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams no 
urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius. 
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Grup Cinc Salmaia, S.L., en relació amb l’expedient número 2011/9317. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Grup Cinc Salmaia, S.L., autorització 
a la instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera C-1415c, al punt 
quilomètric 6+070, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona 
(Exp. núm. 2011/9317), 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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols 
informatius. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Grup Cinc Salmaia, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Encreuament C-1415c amb BV-
5106,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
A.C.R., en resolució de l’expedient núm. 2012/348.- 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. Anton Clarasó Raventós, de data 30/12/2011, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 10/01/2012, pel qual es sol·licita 
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autorització d’obres, a la carretera BV-5201, marge dret, tram no urbà, als termes 
municipals d’Espinelves i Vilanova de Sau (Exp. núm. 2012/348), de: 

 
 construcció de nou accés, al punt quilomètric 21+650. 
 conservació d'edificació, al punt quilomètric 21+550. 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 20/02/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obres de conservació 
d'edificació. 
 
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

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

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

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou 
accés. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la mateixa al llarg de l’accés 

mitjançant 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 70m. 
 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

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

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
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instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
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 pel Sr. A.C.R., en relació amb l’expedient número 2012/348. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. A.C.R., autorització d’obres, a la 
carretera BV-5201, marge dret, tram no urbà, als termes municipals d’Espinelves i 
Vilanova de Sau (Exp. núm. 2012/348), de: 

 
 construcció de nou accés, al punt quilomètric 21+650. 
 conservació d'edificació, al punt quilomètric 21+550. 

 
Les esmentades obres 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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
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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. A.C.R., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
F.M.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/774.- 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. Francisco Mas Sarda Casanelles, de data 19/01/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 24/01/2012, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de reparació del talús del desmunt de la carretera BV-
5031, del punt quilomètric 11+800 al 11+823, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2012/774). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/02/2012, 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 reparació del talús 
del desmunt de la carretera. 
 
Atès el que disposen els articles 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: 
 
Condicions especifiques: 
 
 Les característiques dels elements estabilitzadors del talús seran els adequats per 

tal de garantir la seva estabilitat, tant al desplaçament com a l’erosió.  
 Les obres, restaran ben senyalitzades i no afectaran la calçada de la carretera, el 

trànsit de vehicles ni vianants. 
 Es garantirà en tot moment l’estabilitat del talús i dels terrenys adjacents a la 

carretera. S’haurà d’evitar l’erosió d’aquests terrenys i els arrossegaments de 
terres fins el marge de la carretera. 

 S’evitarà que l’escorrentia d’aigües superficials arribin a la carretera o als seus 
elements funcionals i que aquestes arrosseguin terres cap a la calçada i elements 
funcionals de la mateixa. 

 En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 
vigent. 

 Es replantejaran les obres amb el zelador de la zona.” 
 

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 2012, 
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. F.M.S.C., en relació amb l’expedient número 2012/774. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. F.M.S.C., autorització d’obres de 
reparació del talús del desmunt de la carretera BV-5031, del punt quilomètric 11+800 
al 11+823, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt 
(Expedient número 2012/774), 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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. F.M.S.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en resolució de l’expedient núm. 
2012/805.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist l’escrit de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, de data 16/01/2012, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 25/01/2012, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres de: 

 
1. re-urbanització de vorera, a la carretera BV-2127, del punt quilomètric 0+510 al 

0+830, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Vilafranca del Penedès;  
 
2. instal·lació de conducció telefònica amb encreuament i paral·lelisme, a la carretera 

BV-2127, del punt quilomètric 0+510 al 0+830, ambdós marges, tram urbà, al 
terme municipal de Vilafranca del Penedès (Exp. núm. 2012/805). 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/02/2012, 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 
conducció telefònica amb encreuament i paral·lelisme. 
 
Atès el que disposen els articles 104c, 104d i 167 del Reglament general de carreteres 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, 
s’informa favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador 

d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre 

respecte la rasant de la calçada. 
 L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “D” descrita en el plec de 

condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies 
subterrànies que s’adjunta. Es col·locarà un contratub per a facilitar possibles 
reparacions futures. 

 Les obres de l’encreuament es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu 
degudament senyalitzat, i en període de mínim trànsit. 

 En cada fase, la superfície de la calçada quedarà perfectament pavimentada amb 
la capa de rodament corresponent. Es tallarà amb disc el paviment afectat de la 
calçada. La duració de les obres a la calçada serà de dos dies com a màxim. 

 Les arquetes de registre de l’encreuament, si n’hi han, es situaran a la vorera. No 
es permetrà l’execució de registres a la calçada. 

 La conducció en paral·lelisme es situarà íntegrament sota la vorera, i 
preferiblement en el metre més exterior respecte la calçada. En cap moment es 
tocarà la calçada ni s’embrutarà la mateixa. 

 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o 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. 

 En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es 
considerarà l’autorització A PRECARI segons l’especificat en l’article 4, apartat 5 
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de l’Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de titularitat de la Diputació de 
Barcelona. 

 
Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de re-urbanització de 
vorera. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 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. 
 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. 
 Aquesta autorització fa referència a la vorera del marge esquerre de la carretera. 

En cap cas, fa referència a les obres del carril bici i vorera del marge dret 
grafiades al plànol 7 (aquestes seran objecte d’autorització específica).” 

 
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 2012, 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 
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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 2012/805.  
 
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 de: 

 
1. re-urbanització de vorera, a la carretera BV-2127, del punt quilomètric 0+510 al 

0+830, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Vilafranca del Penedès;  
 
2. instal·lació de conducció telefònica amb encreuament i paral·lelisme, a la carretera 

BV-2127, del punt quilomètric 0+510 al 0+830, ambdós marges, tram urbà, al 
terme municipal de Vilafranca del Penedès (Exp. núm. 2012/805). 

 
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. 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/874.- 
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 l’Ametlla del Vallès, de data 10/01/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/01/2012, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de 

 
 Canvi d'ús d'accés existent per aparcament, a la carretera BP-1438, al punt 

quilomètric 0+202, marge dret, tram urbà, al terme municipal de l’Ametlla del 
Vallès. 
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 Instal·lació de dos rètols informatius, a la carretera BP-1438, al punt quilomètric 
0+169 i al 0+190, marge dret, tram urbà, al terme municipal de l’Ametlla del Vallès 
(Exp. núm. 2012/874). 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/02/2012, 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 Canvi d'ús d'accés 
existent per aparcament 
 
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: 

 
 En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés. 
 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 15 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. 

 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. 

 En cas que el nou ús de l’accés impliqui problemes al trànsit de la carretera en 
hores puntes, degut a la existencia d’un vial al altre marge de la carretera es 
prohibirà els girs a l’esquerre a aquest accés. 

 En tota la part d’actuació que afecti a terrenys de domini públic es considerarà 
l’autorització A PRECARI, 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.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de dos 
rètols informatius. 
 
Atès el que disposen els articles 93, 96 i 168 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta 

serà com a mínim d’un metre. En cas d’existència de cuneta, els suports es 
situaran sempre fora de la mateixa. En tot cas es seguiran les especificacions de 
la norma 8.1-IC sobre senyalització vertical. 
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 S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, 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 l’Ametlla del Vallès, en relació amb l’expedient número 
2012/874.  
 
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 l’Ametlla del Vallès, 
autorització d’obres de canvi d'ús d'accés existent per aparcament, a la carretera BP-
1438, al punt quilomètric 0+202, marge dret, tram urbà, al terme municipal de l’Ametlla 
del Vallès i d’Instal·lació de dos rètols informatius, a la carretera BP-1438, al punt 
quilomètric 0+169 i al 0+190, marge dret, tram urbà, al terme municipal de l’Ametlla del 
Vallès (Exp. núm. 2012/874), 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 l’Ametlla del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a l’Ametlla del Vallès (08480), Plaça Ajuntament, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
50.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE 
D8:Azvi-Copcisa, en resolució de l’expedient núm. 2012/991.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de la UTE D8: Azvi-Copcisa, de data 27/01/2012, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 27/01/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de canvi d'ús d'un accés, a la carretera BV-2249, al punt 
quilomètric 5+310, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç 
d’Hortons (Exp. núm. 2012/991). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/02/2012, 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 canvi d'ús d'un 
accés. 
 
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 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. 

 Es disposaran operaris amb banderoles per senyalitzar la sortida de camions en 
tota la duració de l’obra.” 

 
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 



158/312 
 

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 2012, 
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 la UTE D8: Azvi-Copcisa, en relació amb l’expedient número 2012/991. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la UTE D8: Azvi-Copcisa, autorització 
d’obres de canvi d'ús d'un accés, a la carretera BV-2249, al punt quilomètric 5+310, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Llorenç d’Hortons (Expedient 
número 2012/991), 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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la UTE D8: Azvi-Copcisa, amb domicili a 
efectes de notificacions a Terrassa (08224), carrer Navas de Tolosa, 161,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
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51.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
JM.F.M., en resolució de l’expedient núm. 2012/993.- 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. JM.F.M., de data 10/01/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 27/01/2012, pel qual es sol·licita autorització de 
neteja de massa forestal, a la carretera BV-4601, del punt quilomètric 7+350 al 8+300, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (Exp. núm. 2012/993). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/02/2012, 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 neteja de massa 
forestal. 
 
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 les següents condicions: 
 
 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 vorera o 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 2012, 
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 



160/312 
 

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. JM.F.M., en relació amb l’expedient número 2012/993. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. JM.F.M., autorització de neteja de 
massa forestal, a la carretera BV-4601, del punt quilomètric 7+350 al 8+300, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (Exp. núm. 2012/993), 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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. JM.F.M., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
52.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
J. Famadas, S.L.U, en resolució de l’expedient núm. 2012/1052.- 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 J. Famadas, S.L.U., de data 17/01/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 25/01/2012, pel qual es sol·licita 
autorització de tala d'arbres, a la carretera B-510, del punt quilomètric 4+935 al 6+000, 
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (Exp. núm. 2012/1052). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/02/2012, 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. 
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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 vorera o 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 Territori i Sostenibilitat).” 

 
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 2012, 
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 J. Famadas, S.L.U., en relació amb l’expedient número 2012/1052. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a J. Famadas, S.L.U., autorització de 
tala d'arbres, a la carretera B-510, del punt quilomètric 4+935 al 6+000, marge dret, 
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tram no urbà, al terme municipal de Dosrius (Expedient número 2012/1052), 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 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a J. Famadas, S.L.U., amb domicili a efectes de 
notificacions a Argentona (08310), carrer Cabanyes, 10, baixos,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
53.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Castellbisbal, en resolució de l’expedient núm. 2012/1060.- 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 Castellbisbal, de data 27/01/2012, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 31/01/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de senyals d’advertència de passos de vianants, a la 
carretera BV-1501, al punt quilomètric 2+800, marge dret, tram urbà; a la carretera B-
151, al punt quilomètric 3+852, marge esquerra, tram no urbà; i a la carretera B-150, al 
punt quilomètric 3+725, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Castellbisbal 
(Exp. núm. 2012/1060). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 14/02/2012, 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 senyals 
d’advertència de passos de vianants. 
 
Atès el que disposen els articles 93, 96 i 168 del Reglament general de carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es replantejarà la situació definitiva del senyal en presència del zelador d'aquesta 

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

fora de la cuneta. 
 Els senyals estaran normalitzats i correspondran al tipus P-21 del Reglamento 

General de Circulación. 
 El senyal es col·locarà 100 m abans del pas de vianants. 
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 Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. 

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

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, 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 Castellbisbal, en relació amb l’expedient número 
2012/1060.  
 
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 Castellbisbal, 
autorització d’obres d’instal·lació de senyals d’advertència de passos de vianants, a la 
carretera BV-1501, al punt quilomètric 2+800, marge dret, tram urbà; a la carretera B-
151, al punt quilomètric 3+852, marge esquerra, tram no urbà; i a la carretera B-150, al 
punt quilomètric 3+725, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Castellbisbal 
(Exp. núm. 2012/1060), 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 Castellbisbal, amb domicili a 
efectes de notificacions a Castellbisbal (08755), Av. Pau Casals, 9, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
54.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor de 
l’empresa Grup Cinc Salmaia, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2011/9317.- 
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 Grup Cinc Salmaia, S.L., de data 29/11/2011, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita 
autorització d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment mercantil, a la carretera C-
1415c, al punt quilomètric 6+070 i 5+800, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal d’Argentona (Exp. núm. 2011/9317). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/02/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
indicatiu d'establiment mercantil en el punt quilomètric 5+800, marge esquerre de la 
carretera C-1415c. 
 
Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 
 

 Aquest rètol indicatiu no es situa en el mateix edifici o en la seva immediata 
proximitat.  

 

Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre: 
 

“Article 97 
 

Rètols indicatius 
 

97.1  Els rètols, o instal·lacions similars, indicatius d'establiments mercantils o 
industrials han de reunir els següents requisits: 
 
a) Que es situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat. 
A aquest efecte s'entén que un rètol o instal·lació indicativa està situat en la immediata 
proximitat d'un edifici mercantil o industrial, sempre que estigui ubicat en la mateixa 
finca i a una distància màxima de 8 m respecte de l'edificació, i a una distància de 
l'aresta exterior de la calçada igual o superior al perímetre del cartell, i sempre més 
enllà de la zona de servitud. 
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b) Que el seu contingut tingui per única finalitat la identificació de l'establiment, sense 
incloure cap informació addicional. 
 
S'entén per informació addicional tota forma de comunicació dirigida a promoure de 
forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis. 
 
97.2  En qualsevol cas, no es permeten els rètols indicatius que per les seves 
característiques siguin incompatibles amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui 
per les seves dimensions o perquè puguin produir enlluernament, confusió o distracció 
a les persones usuàries de la carretera.” 
 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
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 Grup Cinc Salmaia, S.L., en relació amb l’expedient número 2011/9317. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a la instal·lació de rètol indicatiu 
d'establiment mercantil, a la carretera C-1415c, al punt quilomètric 5+800, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Argentona (Expedient núm. 2011/9317). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a Grup Cinc Salmaia, S.L., amb domicili a 
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Encreuament C-1415c amb BV-
5106,  amb indicació dels recursos procedents. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

55.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Específiques i la Convocatòria per 
a la concessió d’ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, a favor 
d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre que tendeixin al 
desenvolupament d’actuacions encaminades a promoure la participació 
comunitària en l’àmbit de la “Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi 
climàtic” per a l’exercici 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: 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
 
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança). 
 
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Per al present any, des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, àmbit de  Medi Ambient, 
es vol fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la 
sostenibilitat energètica i l’adaptació al canvi climàtic. 
 
Atès que s’ha considerat oportú proposar una convocatòria per a la concessió d’ajuts 
econòmics a favor d’associacions, fundacions, particulars i altres entitats sense ànim 
de lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de Medi Ambient , en l’àmbit 
territorial de la província de Barcelona. 
 
Vist que a tal efecte s’han redactat les Bases Específiques per a l’establiment dels 
criteris que han de regir la concessió de dites subvencions durant l’any 2012 en l’àmbit 
de Medi Ambient. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 40.000 € 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/172B2/48900 del pressupost de 
l’exercici 2012. 
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Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta 
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 
14.2 de l’Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el 
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds. 
 
Vist el punt 3. e) 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 la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB núm. de data 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motiu exposats i la normativa aplicable aquesta 
Vicepresidència Tercera i PDA de Territori i Sostenibilitat, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat el desenvolupament 
d’actuacions encaminades a promoure la participació comunitària en l’àmbit de la  
“Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi climàtic” per a l’exercici 2012, el text 
íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADA A 
ASSOCIACIONS, FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE 
DESENVOLUPIN ACTIVITATS I SERVEIS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT 
(SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC) DURANT L’ANY 
2012 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120003933 
 
1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient destinades a finançar 
projectes/activitats que tinguin com a objectiu: 
 
La millora de la qualitat del medi ambient, la participació dels diferents sectors 
ambientalistes que actuïn de manera conjunta o coordinada amb els municipis, així com 
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qualsevol projecte o programa que incideixi directament o indirectament en l’activitat que en 
matèria ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la, millorant-la o completant-la 
 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
En la present convocatòria aquestes subvencions hauran de fomentar projectes  i/o 
activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 
 
”Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi climàtic” 
 
3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període enquibit entre l’1 de gener de 2012 
i el 31 de desembre de 2012. 
 
4.- Requisits dels beneficiaris/àries 
 
1.-  Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin 
de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades 
per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions: 

 
  Desenvolupar activitats i serveis en matèria de medi ambient (sostenibilitat energètica i 

adaptació al canvi climàtic) dins l’àmbit territorial de la província de Barcelona. 
 
 Estar registrades en els registres preceptius, acreditant-ho mitjançant certificat del 

corresponent registre o altra documentació acreditativa on consti la seva inscripció en 
aquest. En qualsevol cas, hauran de poder acreditar que les seves activitats són sense 
afany de lucre o que, en cas contrari, els beneficis obtinguts reverteixen en les pròpies 
activitats subvencionades. 

 
  En aquells supòsits en què alguna de les entitats sol·licitants, formi part d’una federació, 

associació o fundació que s’aculli a la present convocatòria de subvencions, es 
prioritzarà aquestes per a l’atorgament de l’ajut. 

 
 Que les activitats i/o serveis a subvencionar complementin o bé supleixin la competència 

municipal en aquestes matèries. 
 

2. - La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
No seran subvencionables accions amb les característiques que segueixen: les que la seva 
finalitat sigui únicament lúdica o festiva, les accions circumscrites únicament a l’àmbit 
escolar i les colònies d’infants 
 
5.- Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació demanada en els Documents 
1, 2 i Guia, que podeu trobar a l’adreça electrònica indicada en el punt sisè de les presents 
bases específiques. 
 
Relació de documents a adjuntar (Document 1): 
 DNI sol·licitant 
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 Fotocòpia del NIF de l’entitat peticionària (*) 
 Escriptura d’apoderament (*) 
 Escriptura de constitució (*) 
 Estatuts (*) 
 Inscripció en el corresponent registre d’entitats  (*) 
 Memòria de l’activitat per la qual es demana la subvenció (ANNEX 1) 
 Pressupost de l’activitat (ANNEX 2) 
 Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ària d’acord amb l’art 

13 L. 38/2003 L.G.S. (ANNEX 3) 
 

També es podrà fer constar qualsevol altra documentació addicional que es connsideri 
escaient en relació amb la subvenció sol·licitada. 
 
En cas que la persona sol·licitant no coincideixi amb la/el representant legal de l’entitat, 
caldrà presentar addicionalment: poders de representació i/o certificat expedit pel/per la 
Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
 
Els documents assenyalats amb un asterisc que ja hagin estat aportats en  convocatòries 
anteriors, es podran obviar sempre que l’entitat corresponent manifesti que no hi ha hagut 
canvis respecte la darrera vegada que varen ser presentats, tal i com preveu l’article 35 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
El document complementari - Document 2 -, que inclou dades referents a l’històric de 
l’entitat, a la idoneïtat del projecte respecte del seu públic receptor, així com la solidesa 
financera. 
 
El Document Guia, inclou indicacions aclaridores sobre els procediments de sol·licitud i 
atorgament de les presents subvencions.  
 
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds  
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà el dia 30 
d’abril de 2012 inclòs. 
 
Es preveu realitzar una única convocatòria. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat (Document 1), que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de 
l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud (Document 1), així com el de tots els documents exigits a 
la base 5 podrà trobar-se a (www.diba.cat/mediambient ) 
 
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen. 
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7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris de ponderació dels projectes/activitats presentats a concurrència 
competitiva 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquelles sol·licituds que obtinguin una millor valoració un cop 
aplicats els criteris generals referents a les característiques de l’entitat i el tipus de projecte 
(60 %) i els criteris específics del projecte (40 %) determinats a la present base. 
 
Criteris generals: 
  Trets bàsics de l’entitat en relació al projecte, 20 punts 
  Programació desenvolupada del projecte,  10 punts 
  Impacte socio-ambiental del projecte, 10 punts 
 Viabilitat financera del projecte, 20 punts  

 
Criteris específics: 
  La qualitat i el caràcter innovador de l’actuació des d’un punt de vista metodològic. fins a 

10 punts. 
 L’interès de l’actuació des d’un punt de vista educatiu i/o de sensibilització en matèria 

ambiental, fins a 10 punts. 
 Que l’actuació s’adigui a l’Agenda 21 Local, al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a una 

energia sostenible i/o que apliqui criteris de sostenibilitat, fins a 20 punts. 
 

10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2012 per a la concessió de les 
subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 40.000 € i anirà a càrrec 
de la partida G/50500/172B2/48900 del vigent Pressupost. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es determinarà de 
forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts assignats. 
 
En aquest sentit, s’establirà un coeficient de proporcionalitat percentual a partir de la 
puntuació obtinguda seguint els criteris indicats en el punt 9 d’aquestes bases. 
 
Cal tenir present que l’import màxim que s’atorgarà per activitat / projecte serà de 2.500 € i 
que l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, 
el 100 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la 
consignació pressupostària anteriorment fixada. 
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El fet que la convocatòria vagi adreçada a associacions, fundacions i altres entitats sense 
ànim de lucre que desenvolupen activitats i serveis en matèria de sensibilització ambiental, i 
que aquestes actuacions, en molts dels casos, es duen a terme mitjançant accions de 
voluntariat, justifica que, en aquest cas concret, no regeixi la norma general de l’art. 9.2. de 
l’Ordenança General de Subvencions, atesa la dificultat de poder aportar factures o nòmines 
relatives a la dedicació del personal que desenvolupa efectivament les tasques inherents a 
l’actuació subvencionada. 
 
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.  
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
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: 

 
 Un / una representant de l’Àrea de Presidència de la Corporació. 
 El president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona o 

persona en qui delegui. 
 El coordinador de la matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de 

Barcelona o persona en qui delegui. 
 

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències 
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les 
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la 
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva 
notificació. 
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14.- Acceptació de la subvenció 
 
Els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves la subvenció així com les condicions imposades en la concessió. 
Aquesta acceptació haurà de fer-se de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la 
recepció de l’indicat acord. 
 
15.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà 
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de 
reintegrament de la subvenció. 
 
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. 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb 
la Seguretat Social. 
 
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. 
 
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. 
 
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de 
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini 
de presentació de les justificacions. 
 
16.- Despeses subvencionables 
 
Seran considerades com a despeses subvencionables aquelles que tinguin una relació 
directa amb l’actuació subvencionada, i s’executin dins el període d’execució previst en el 
punt tercer de les presents bases. Concretament, es consideren subvencionables les 
despeses de personal i de desplaçament, sempre que siguin degudament justificades i es 
trobin directament relacionades amb l’activitat objecte de la subvenció. 
 
D’altra banda es podran imputar en concepte de despeses indirectes les corresponents a 
subministraments i serveis (com per exemple lloguers, material fungible, subministraments 
continus, assegurances, etc.) Aquestes despeses, fins a un import màxim d’un 5 % de 
l’import de l’activitat subvencionada seran considerades com de funcionament propi, i no 
precisaran justificació documental. 
 
Seran considerades com a despeses no subvencionables: l’IVA, la manutenció i les dietes, 
les despeses financeres i l’adquisició de bens materials. 
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17.- Subcontractació 
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit del 70 % del total de la subvenció concedida al 
projecte/activitat. 
 
18.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins 
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
19.- Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2013. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es podran trobar a l’adreça electrònica www.diba.cat/mediambient, i 
revestirà la forma de 
 
 1.- Compte justificatiu simplificat, que contindrà: 

 
a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts. 
 
b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en 
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS). 

 
2.-  En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 

 
a) S’haurà de justificar una despesa per un import com a mínim igual al de la subvenció 
concedida. 
 
b)  S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
 
c) 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. 

 
d) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
g) Les entitats beneficiàries hauran d’aportar dos exemplars de la documentació – 
revistes, llibres, tríptics, etcètera – i/o material audiovisual objecte de l’activitat 
subvencionada. 
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20.- Deficiències en la justificació 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, 
es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un 
termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un 
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la 
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21.- Mesures de garantia 
 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la 
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, 
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 
la subvenció. 
 
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 
 
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit 
a les presents bases. 

 
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats. 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar. Els/les beneficiaris/àries hauran de 
comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi 
declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- Publicitat de les subvencions concedides 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu 
electrònica, ja que el seu import màxim és inferior a 3.000 €. 
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25.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o 
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
26.- Causes de reintegrament 
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés. 
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de 
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament 
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 
 
27.- Obligats al reintegrament 
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la 
condició de persones beneficiàries. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.- Infraccions i sancions 
 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en 
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona. 
 
29.- Règim jurídic supletori 
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 
40.000 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini 
que en elles s’indica. 
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Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50500/172B2/48900  del pressupost de l’exercici  2012. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 
del ROAS 
 
Servei d’Equipaments i Espai Públic 
 
56.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “MAGATZEM – 
TALLER PER A ENTITATS” (10/X/69625) de l’Ajuntament de Santa Fe del 
Penedès.- 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 23 de desembre de 2010, 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: 

 
Codi 10/X/69625 
Ens beneficiari Ajuntament de Santa Fe del Penedès 
Actuació Magatzem – taller per a entitats de l’Ajuntament de Santa 

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

Import  
135.000 € 

Aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

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

 

Actuació inicial Codi Import (€) 
Tipus 
suport 

Anualitat 
Servei 
gestor 

Magatzem – taller per a 
entitats 

10/X/69625   135.000 Econòmic 2009 SEEP 

Nova actuació Codi Import (€) 
Tipus 
suport 

Anualitat 
Servei 
gestor 

Magatzem – taller per a 
entitats 

10/X/69625 
114.000

Econòmic 2009 SEEP 

Construcció d’una rampa, 
modificació de la tanca i 
ampliació del pati del 
CEIP Les Moreres 

 21.000.00 Econòmic 2011 GSEDU 

 
Atès que es va signar el conveni i s’ha justificat l’aportació de  20.437,15 €. 
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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 dels 
següents acords: 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula núm. 2 del conveni “Magatzem – 
taller per a entitats” (10/X/69625), aprovat per la Junta de Govern en data 
23/12/2010, en el sentit de disminuir l’aportació econòmica inicial de 135.000 € amb la 
quantitat de 21.000 €, resultant una aportació econòmica per part de la Diputació de   
114.000 €.  
 
Segon.- Alliberar el crèdit per import de 21.000 € a l’aplicació pressupostària  
G/50202/156A0/76260 de l’exercici 2012.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ajuntament de Santa Fe del Penedès per tal 
que procedeixi a l’aprovació de la modificació de l’esmentat conveni. 
 
57.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “ENLLUMENAT 
PÚBLIC” (10/X/69114) de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.- 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 28 d’octubre de 2010, 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: 

 
Codi 10/X/69114 
Ens beneficiari Ajuntament de Caldes d’Estrac 
Actuació Enllumenat públic 
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
160.000 € 

Aplicació pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

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

 

Actuació inicial Codi Import (€) Tipus suport Anualitat 
Servei 
gestor 

Enllumenat públic 10/X/69114   160.000 Econòmic 2011 SEEP 

Nova actuació Codi Import (€) Tipus suport Anualitat 
Servei 
gestor 

Enllumenat públic 10/X/69114 117.161,01 Econòmic 2011 SEEP 
Cloració dels Banys 
Termals 

11/X/78972 13.666,16 Econòmic 2010 SEEP 
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Nova actuació Codi Import (€) Tipus suport Anualitat 
Servei 
gestor 

Equipaments 
esportius 

   5.367,19 Econòmic 2011 OESP 

Actuacions via 
pública Caldes 
d’Estrac 

11/X/78974 23.805,64 Econòmic 2010 SEEP 

 
Atès que es va signar el conveni i s’ha justificat l’aportació de  117.161,01 €. 
 
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 dels 
següents acords: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula núm. 2 del conveni “Enllumenat 
públic” (10/X/69114), aprovat per la Junta de Govern en data 28/10/2010, en el sentit 
de disminuir l’aportació econòmica inicial de 160.000 € amb la quantitat de 42.838,99€, 
resultant una aportació econòmica per part de la Diputació de   117.161,01 €.  
 
Segon.- Alliberar el crèdit per import de 42.838,99 € a l’aplicació pressupostària  
G/50202/156A0/76260 de l’exercici 2012.  
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per tal que 
procedeixi a l’aprovació de la modificació de l’esmentat conveni. 
 
58.- Dictamen que proposa aprovar l’anul·lació del conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “CARRER 
SARDANA” (10/X/60230) de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.- 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 11 de novembre de 2010, 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: 

 

Codi 10/X/60230 
Ens beneficiari Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet 
Actuació Carrer Sardana 
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
    882.269,73 € 

Partida pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

 

Atès que el Servei d’Equipaments i Espai Públic dóna la conformitat a la petició d’un 
canvi de destinació en els següents termes: 
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Actuació inicial Codi Import (€) 
Tipus 
suport 

Anualitat 
Servei 
gestor 

Xarxa d’aigües 
freàtiques 

 320.000 Econòmic 2011 SEEP 

Carrer Sardana 10/X/60230 882.269,73 Econòmic 2008 SEEP 
Patrimoni arqueològic. 
Centre Recepció 
Jaciment Iber Puib 
Castellar 

 200.000 Econòmic 2010 OPC 

Nova actuació      
Nou edifici del Mercat del 
Fondo 

11/X/78957 563.016,58 Econòmic 2011 SEEP 

Calefacció i ventilació del 
CEIP Banús 

11/X/78956 400.214,87 Econòmic 2011 SEEP 

Calefacció i ventilació del 
CEIP Torre Balldovina 

11/X/78958 439.038,28 Econòmic 2011 SEEP 

 
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 11 de novembre de 2010,  amb codi XBMQ 10/X/60230, per a 
l’actuació “Carrer Sardana”. 
 

Segon.- Alliberar el crèdit per import de 882.269,73 € a l’aplicació pressupostària 
G/50202/156A0/76260 de l’exercici 2012 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 per tal que procedeixi a 
l’aprovació de l’anul·lació de l’esmentat conveni. 
 

59.- Dictamen pel qual es proposa la modificació del conveni del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “REDACCIÓ 
PROJECTE NOU CASAL” (09/X/49133) de l’Ajuntament d’Alella.- 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 28 de maig de 2009, 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: 
 

 



180/312 
 

Codi 09/X/49133 
Ens beneficiari Ajuntament d’Alella 
Actuació Redacció projecte nou casal 
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
178.000 € 

Aplicació pressupostària 
G/31202/911A0/76260 

 

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

 

Actuació inicial Codi Import (€) 
Tipus 
suport 

Anualitat 
Servei 
gestor 

Nou casal 09/X/49133 178.000 Econòmic 2008 SEEP 
Nova actuació 

Codi Import (€) 
Tipus 
suport 

Anualitat 
Servei 
gestor 

Substitució canonades 
d’abastament d’aigua 
al nucli  del Mas Coll  

11/X/78905 15.037,95 Econòmic 2011 SEEP 

Nou casal 09/X/49133 162.962,05 Econòmic 2008 SEEP 
 

Atès que es va signar el conveni i s’ha justificat l’aportació de  162.962,05 €. 
 

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 dels 
següents acords: 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la modificació de la clàusula núm. 2 del conveni “Redacció 
projecte nou casal” (09/X/49133), aprovat per la Junta de Govern en data 
28/05/2009, en el sentit de disminuir l’aportació econòmica inicial de 178.000 € amb la 
quantitat de 15.037,95 €, resultant una aportació econòmica per part de la Diputació de   
162.962,05 €.  
 

Segon.- Alliberar el crèdit per import de 15.037,95 € a l’aplicació pressupostària  
G/50202/156A0/76260 de l’exercici 2012. 
 

Tercer.-  Notificar el present acord a l’Ajuntament d’Alella per tal que procedeixi a 
l’aprovació de la modificació de l’esmentat conveni. 
 

60.- Dictamen que proposa l’anul·lació del conveni del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 “F1. Centre Cívic” (10/X/69472)  de 
l’Ajuntament de Tavèrnoles.- 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 23 de desembre de 2010, 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 10/X/69472 
Ens beneficiari Ajuntament de Tavèrnoles 
Actuació F1 Centre Cívic  
Servei Gestor 31202 Servei d’Equipaments i Espai Públic 
Tipus de suport 
Suport econòmic 

Import  
118.053,23 € 

Partida pressupostària 
G/31202/156A0/76260 

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

 

Actuació inicial Codi Import (€) 
Tipus 
suport 

Anualitat 
Servei 
gestor 

F1 Centre Cívic 10/X/69472 118.053,23 Econòmic 2011 SEEP 
Nova actuació      
Construcció Centre 
Cívic 

 57.081,54 Econòmic 2011 SEEP 

Millores executives del 
Centre Cívic 

11/X/78968 22.057,07 Econòmic 2011 SEEP 

 
Nova actuació      
Direcció d’obres del 
Centre Cívic 

11/X/78969 15.263,30 Econòmic 2011 SEEP 

Redacció del projecte 
d’embelliment del nucli 
antic 

11/X/78970 14.051,32 Econòmic 2011 SEEP 

Adquisició màquina 
treballs de neteja i 
control de tancat de 
residus 

11/X/78971 9.600 Económic 2011 SEEP 

 
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 23 de desembre de 2010,  amb codi XBMQ 10/X/69472, per a 
l’actuació “F1 Centre Cívic”. 
 
Segon.- Alliberar el crèdit per import de 118.053,23 € a l’aplicació pressupostària 
G/50202/156A0/76260 de l’exercici 2012 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 per tal que procedeixi a 
l’aprovació de l’anul·lació de l’esmentat conveni. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

61.- Dictamen que proposa l’aprovació de la regularització del Programa anual 
per a l’any 2011 entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd.- 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 en data de 23 de desembre de 2010, la Junta de Govern aprovà el dictamen 
que proposava aprovar el Programa anual amb l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, per a l’any 2011.  
 
Atès que en el punt vuitè del Programa Anual, s’estipula que es pagarà a la seva 
signatura 98.447,68€ corresponents a les despeses de: 
 
- Contractació dels enginyers de l’Associació, incloent les despeses i els 

corresponents plans de riscos laborals 
- Rènting del vehicle 
 
Atès que en el mateix punt vuitè s’indica que aquest import s’haurà de justificar als 3 
mesos de finalitzar el Programa Anual, amb les nòmines, TC1, TC2, i factures 
corresponents. 
 
Vist que en data 27 de febrer de 2012, l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd ha justificat un import de noranta-vuit mil dos-cents cinquanta-dos euros amb 
disset cèntims (98.252,17) €, per tant un import inferior al concedit. 
 
Atès que l’import justificat és inferior a l’import concedit, l’Associació de Propietaris 
Forestals del Berguedà Verd haurà de reintegrar al fons provincial la seva diferència, 
cent noranta-cinc euros amb cinquanta-un cèntims (195,51) €. 
 
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 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.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Programa Anual 2011 avançat 
atorgat en data 23 de desembre de 2010 a l’Associació de Propietaris Forestals 
Berguedà Verd, per un import total de cent noranta-cinc euros amb cinquanta-un 
cèntims (195,51) €, de conformitat amb els motius exposats anteriorment. 
 
Segon.- Requerir el reintegrament a la l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd la quantitat avançada i no justificada de cent noranta-cinc euros amb cinquanta-
un cèntims (195,51) € mitjançant l’ingrés al fons provincial. 
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Tercer.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
62.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa anual per a l’any 2012 del 
Pla Marc del l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del 
Penedès, aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de febrer de 
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: 
 
Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès i del Conveni Marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellví de la 
Marca, Font-rubí, Mediona, Sant Martí Sarroca i Torrelles de Foix i l’Associació de 
Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, per a l’execució d’aquest Pla 
Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2012, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de cent nou mil tres-cents vuitanta-quatre euros 
amb vint-i-tres cèntims (109.384,23) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del Penedès, mitjançant 
conveni de col·laboració 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. 
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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.- Aprovar el Programa Anual 2012 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-Litoral del 
Penedès per la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de cent nou mil tres-cents vuitanta-quatre euros amb vint-i-
tres cèntims (109.384,23) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada 
Pre-Litoral del Penedès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48902 
del present exercici.  
 
Tercer.- Fixar com a data límit de justificació dels treballs d’aquest Programa Anual el 
31 de març de 2013. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
63.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa anual per a l’any 2012 del 
Pla Marc del l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, aprovat 
per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de febrer de 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: 
 
Vist que en data de 23 de febrer de 2012, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
aprovar el Pla Marc de restauració i millora forestal de l’àmbit de l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia i del Conveni Marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, 
Fonollosa, Sant Mateu de Bages, Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris 
Forestals Boscos Bages-Anoia, per a l’execució d’aquest Pla Marc. 
 
Atesos els articles segon i sisè de l’esmentat conveni, que determinen que el Pla Marc 
es gestionarà d’acord amb les previsions dels Plans Especials que es concretaran amb 
els Programes Anuals. 
 
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2012, ha estat redactat per la 
Comissió de treball, tal com especifica l’article vuitè de l’esmentat conveni, i que per 
poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats signants del 
Programa. 
 
Vist que la Diputació de Barcelona, segons l’article tretzè del conveni, es compromet 
en la mesura de les seves possibilitats tècniques i econòmiques a donar suport 
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econòmic a l’execució del Pla Marc d’acord amb el que especifiquin els Programes 
Anuals, que per aquest exercici és de cent dotze mil nou-cents seixanta-cinc euros 
amb vint-i-vuit cèntims (112.965,28) €. 
 
Atès que si es volen aconseguir els objectius del conveni, l’inici de les actuacions 
derivades del Programa anual han de ser iniciades el més aviat possible. 
 
Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa  
a l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, mitjançant conveni de 
col·laboració 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 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.- Aprovar el Programa Anual 2012 que s’adjunta com a annex, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia per 
la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del 
seu àmbit territorial. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat Programa 
anual, pel seu import total de cent dotze mil nou-cents seixanta-cinc euros amb vint-i-
vuit cèntims (112.965,28) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos 
Bages-Anoia, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48902 del 
present exercici.  
 
Tercer.- Fixar com a data límit de justificació dels treballs d’aquest Programa Anual el 
31 de març de 2013. 
 
Quart.- Notificar la present resolució als interessats. 
 
64.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni tipus de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, les ADF i els Ajuntaments, que participen en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012.- La Junta, de conformitat 
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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 246 Ajuntaments, 111 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes d’informació i vigilància 
contra incendis forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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 amb la 
normativa aplicable: 
 
-  84.2,f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 

19 de juliol 
-  40 de la Llei 6/1988, de 30 de març , forestal de Catalunya 
-  25.2,c) i f), 31,  36.1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de 

Règim Local  
-  66.3,c,d,f,) del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat 

per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
- 303-311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel 

Decret 179/1995, de 13 de juny 
- 108-112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de 2010, de Règim Jurídic i de Procediment 

de les Administracions Públiques de Catalunya 
- la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de Barcelona; 
 
d’acord amb l’informe justificatiu que s’adjunta. 
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Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les ADF, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona que garanteixi la seva 
participació coordinada en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de 
l’any 2012 per a: 
 
 Seleccionar el personal que participarà en el Pla. 
 Garantir el seguiment del personal contractat. 
 Complir la normativa legal vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.   
 
Atès que la convergència d’interessos és determinant a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 
Vist el punt 3.4.i.1) 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments i les ADF, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI2, 
L'AJUNTAMENT DE MUNICIPI3, I L'ADF DE NOM ADF, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet 
Navarro, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 
data de 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 
de setembre de 2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
AJUNTAMENT DE MUNICIPI1, (*), representat per l'Alcalde/essa, l'Il·lm./a Sr./a Nom i 
Cognoms. 
 
ADF DE NOM ADF , representada pel President/a, Sr./a Nom i Cognoms. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que l'Ajuntament de municipi1, (*), (en endavant els Ajuntaments) tenen atribuïdes les 

competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de protecció 
del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, 
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forestal de Catalunya, l'art. 25.2, lletres c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les bases de Règim Local,i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 
 

 (*) En el cas de més d’un Ajuntament, detallar-ho. 
 
II. Que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i 

cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local. 

 
III. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
IV. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
V. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis en coordinació amb l’administració 

forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal.  
 
VI. Que els Ajuntaments i les ADF coneixen el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir 
resultats positius. 

 
Per tot això, totes les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És objecte d'aquest conveni determinar els compromisos necessaris que han de prendre 
l'Ajuntament de municipi1, (*) l’ADF de nom ADF (en endavant ADF) i la Diputació de 
Barcelona per al bon funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
de l’any 2012. 
(*) Possibilitat de detallar més Ajuntaments. 
 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments 
 
Els Ajuntaments adopten els compromisos següents:  
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i les ADF en l’execució del Pla d’Informació i 

Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el 
Programa Tècnic. 
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 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2012. 

 Finançar les despeses generades pel consum de combustible, les reparacions i 
substitucions de rodes dels vehicles, així com del rentat d’aquests, en el decurs de la 
campanya, destinant a l’efecte la quantitat de:  
L'Ajuntament de municipi1 amb una quantitat de xxx,00 € (*) 

 
Tercer.- Compromisos de l’ADF 
 
L’ADF de nom ADF adopta els compromisos següents: 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments en l’execució del Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present 
conveni i el Programa Tècnic. 

 Col·laborar en el procés de selecció del personal que participarà en el 
desenvolupament del Pla, de conformitat amb el que disposen les bases elaborades a 
l'efecte, per les quals es regirà el procés de selecció del personal del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'exercici 2012. 

 Garantir el seguiment i el control de les activitats a realitzar pel personal contractat pel 
Pla d'acord amb les condicions recollides en el Programa Tècnic del Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals per a l'estiu de 2012. 

 
Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona adopta els compromisos següents: 
 Col·laborar amb els Ajuntaments i l’ADF en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 

contra Incendis Forestals d’acord amb els pactes del present conveni i el Programa 
Tècnic. 

 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi dels vehicles 
necessaris i suficients per al desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a 
disposició del personal contractat a l'efecte. 

 Garantir que l'assegurança del vehicle doni cobertura als possibles sinistres derivats de 
la seva correcta utilització.  

 Acordar per conveni formalitzat amb la Federació d’ADF que es disposi de la 
uniformitat, els equips de seguretat i el material tècnic necessari per al 
desenvolupament de la campanya. Aquests es posaran a disposició del personal 
contractat a l'efecte. 

 Finançar la contractació per part de la Federació d’ADF d’una empresa especialitzada 
per cobrir les necessitats legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat 
laboral de totes les ADF participants en el Pla d’Informació i Vigilància contra els 
Incendis Forestals, i la informació i la formació dels seus treballadors. En el Conveni 
que es formalitzi amb la Federació d’ADF, es determinarà el seu pagament i la forma i 
termini de justificació d'aquest finançament per part de la Diputació. 

 Contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil general per a treballs de 
prevenció d’incendis per a les ADF i el seu personal contractat. 

 Prestar, l'assessorament i l'assistència tècnica, econòmica i material necessària a les 
ADF i als Ajuntaments que així ho sol·licitin, i més concretament en els aspectes 
següents:  

o La selecció, la contractació i la gestió de personal 
o La prevenció de riscos laborals 
o El seguiment i el control de la prestació del servei 
o La protecció de dades de caràcter personal 
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Cinquè.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 

Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, l'ADF de nom ADF, l'Ajuntament de municipi1 (*) es 
comprometen a complir la normativa vigent en matèria de Protecció de dades de caràcter 
personal, i més concretament amb la Llei orgànica de 15/1999, de 13 de desembre, el 
Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 
de 21 de desembre i Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que 
continguin dades de caràcter personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny. 
 
(*) Possibilitat de detallar més Ajuntaments. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 

Setè. - Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 

Vuitè. - Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins al dia 31 d’octubre de 2012. 
 
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari 
perllongar la durada de la campanya d’informació i vigilància contra incendis forestals. 
 

Novè. - Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts complidores, 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: 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 
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La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sens perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer, des de la notificació practicada. 
 
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, de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya i, per les 
normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i per la resta de la 
normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del conveni. 
 

Dotzè. - Jurisdicció 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i del compliment del present 
conveni, en aquells casos en què no s’assoleixi l’acord en les entitats que l’han formalitzat, 
restaran sotmeses al coneixement i competència de l’Ordre Jurisdiccional Contenciós 
Administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, en el lloc i 
data que s’assenyalen.” 

 

Segon.- Notificar la resolució als interessats relacionats a continuació: 
 
Municipis participants en el Pla d’Informació i Vigilància 
 
 Abrera 
 Aguilar de 

Segarra 
 Aiguafreda 
 Alella 
 Alpens 
 Arenys de Munt 
 Argençola 
 Argentona 
 Artés 
 Avià 
 Avinyó 
 Avinyonet del 

Penedès 
 Bagà 
 Balenyà 
 Balsareny 
 Begues 
 Bellprat 
 Berga 
 Bigues i Riells 
 Borredà 

 Cabrera d’Anoia 
 Cabrils 
 Calders 
 Caldes de 

Montbui 
 Caldes d’Estrac 
 Calella 
 Callús 
 Calonge de 

Segarra 
 Campins 
 Canet de Mar 
 Cànoves i 

Samalús 
 Canyelles 
 Capellades 
 Capolat 
 Cardedeu 
 Cardona 
 Carme 
 Casserres 

 Castell de 
l’Areny  
 Castellar de 

n’Hug 
 Castellar del Riu 
 Castellar del 

Vallès 
 Castellbell i el 

Vilar 
 Castellbisbal 
 Castellcir 
 Castellet i la 

Gornal 
 Castellfollit de 

Riubregós 
 Castellfollit del 

Boix 
 Castellgalí 
 Castellnou de 

Bages 
 Castellolí 
 Castellterçol 

 Castellví de la 
Marca 
 Castellví de 

Rosanes 
 Centelles 
 Cercs 
 Cervelló 
 Collbató 
 Collsuspina 
 Copons 
 Corbera de 

Llobregat 
 Dosrius 
 El Bruc 
 El Brull 
 El Pont de 

Vilomara i 
Rocafort 
 Els Hostalets de 

Pierola 
 Els Prats de Rei 
 Esparreguera 
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 Figaró-
Montmany 
 Fígols 
 Fogars de la 

Selva 
 Fogars de 

Montclús 
 Fonollosa  
 Font-rubí  
 Gaià  
 Gallifa  
 Gelida 
 Gironella 
 Gisclareny 
 Granera  
 Gualba  
 Guardiola de 

Berguedà  
 Gurb  
 Jorba  
 La Garriga  
 La Llacuna  
 La Nou de 

Berguedà  
 La Palma de 

Cervelló  
 La Pobla de  

Claramunt  
 La Pobla de 

Lillet  
 La Quar  
 La Roca del 

Vallès  
 La Torre de 

Claramunt 
 L’Ametlla del 

Vallès  
 Les Franqueses 

del Vallès  
 Les Masies de 

Roda  
 Les Masies de 

Voltregà 
 L’Espunyola  
 L’Estany  
 Lliçà d’Amunt  
 Lliçà de Vall  
 Llinars del 

Vallès 
 Lluçà  
 Malgrat de Mar  
 Manlleu 
 Manresa  
 Marganell  

 Martorell 
 Martorelles  
 Masquefa  
 Matadepera  
 Mediona  
 Moià  
 Monistrol de 

Calders 
 Monistrol de 

Montserrat  
 Montclar 
 Montmajor  
 Montmaneu 
 Montornès del 

Vallès  
 Montseny 
 Muntanyola  
 Navarcles 
 Navàs  
 Odena 
 Olèrdola 
 Olesa de 

Bonesvalls  
 Olesa de 

Montserrat 
 Olivella 
 Olost 
 Olvan 
 Orís 
 Oristà 
 Orpí 
 Palafolls 
 Palau-solità i 

Plegamans 
 Pallejà 
 Perafita 
 Piera 
 Pineda de Mar 
 Polinyà 
 Pontons 
 Prats de 

Lluçanès 
 Puig-reig 
 Pujalt 
 Rajadell 
 Rellinars 
 Rubí 
 Rubió 
 Rupit i Pruït 
 Sabadell 
 Sagàs 
 Saldes 
 Sallent 

 Sant Agustí de 
Lluçanès 
 Sant Andreu de 

la Barca 
 Sant Andreu de 

Llavaneres 
 Sant Antoni de 

Vilamajor 
 Sant Bartomeu 

de Grau 
 Sant Boi de 

Llobregat 
 Sant Boi de 

Lluçanès 
 Sant Cebrià de 

Vallalta 
 Sant Celoni 
 Sant Climent de 

Llobregat 
 Sant Esteve de 

Palautordera 
 Sant Esteve 

Sesrovires 
 Sant Feliu de 

Codines 
 Sant Feliu 

Sasserra 
 Sant Fost de 

Campsentelles 
 Sant Fruitós de 

Bages  
 Sant Iscle de 

Vallalta 
 Sant Jaume de 

Frontanyà 
 Sant Joan de 

Vilatorrada 
 Sant Julià de 

Cerdanyola 
 Sant Llorenç 

Savall 
 Sant Martí 

d’Albars 
 Sant Martí de 

Centelles 
 Sant Martí de 

Tous 
 Sant Martí 

Sarroca 
 Sant Martí 

Sesgueioles 
 Sant Mateu de 

Bages 

 Sant Pere de 
Ribes 
 Sant Pere de 

Riudebitlles 
 Sant Pere de 

Torelló 
 Sant Pere de 

Vilamajor 
 Sant Pere 

Sallavinera 
 Sant Pol de Mar 
 Sant Quintí de 

Mediona 
 Sant Quirze de 

Besora 
 Sant Quirze del 

Vallès 
 Sant Quirze 

Safaja 
 Sant Sadurní 

d’Osormort 
 Sant Salvador 

de Guardiola 
 Sant Vicenç de 

Castellet 
 Sant Vicenç de 

Montalt 
 Sant Vicenç de 

Torelló 
 Sant Vicenç 

dels Horts 
 Santa Cecília de 

Voltregà 
 Santa Coloma 

de Cervelló 
 Santa Eugènia 

de Berga 
 Santa Eulàlia de 

Riuprimer 
 Santa Eulàlia de 

Ronçana 
 Sta. Margarida 

de Montbui 
 Santa Maria de 

Corcó 
 Santa Maria de 

Martorelles 
 Santa Maria de 

Merlès 
 Santa Maria de 

Miralles 
 Sta. Maria de 

Palautordera 
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 Santa Maria 
d’Oló 
 Santa Perpètua 

de Mogoda 
 Santa Susanna 
 Santpedor 
 Sentmenat 
 Seva 
 Sitges 
 Sobremunt 
 Sora 
 Subirats 

 Súria 
 Tagamanent 
 Talamanca 
 Taradell 
 Tavertet 
 Terrassa 
 Tona 
 Tordera 
 Torrelavit 
 Torrelles de 

Foix 

 Torrelles de 
Llobregat 
 Ullastrell 
 Vacarisses 
 Vallbona 

d’Anoia 
 Vallcebre 
 Vallgorguina 
 Vallirana 
 Vallromanes 
 Veciana 
 Vic 

 Vilada 
 Viladecans 
 Viladecavalls 
 Vilalba Sasserra 
 Vilanova del 

Camí 
 Vilanova del 

Vallès 
 Vilanova i la 

Geltrú 
 Vilassar de Dalt 
 Viver i Serrateix    

 
ADF i federacions d’ADF participants en el Pla d’Informació i Vigilància 
 
  Alt Berguedà 
 Alt Foix 
 Alt Maresme 
 Amics del Bosc 
 Anoia 
 Argençola 
 Artés, Calders i Monistrol 

de Calders 
 Avinyonet del Penedès 
 Bages Oriental 
 Baix Berguedà 
 Bellprat 
 Bisaura 
 Burriac 
 Calonge de Segarra 
 Can Titó  
 Capellades 
 Carme-Orpí 
 Castellar del Vallès 
 Castellbisbal 
 Castellfollit de Riubregós 
 Castellfollit del Boix 
 Castellolí 
 Castellví de la Marca 
 Collbató  
 Congost 
 Copons 
 Defensors del Bosc 
 El Bruc 
 El Cabrerès 
 Els Cingles 
 Els Hostalets de Pierola 
 El Pinyó 
 El Roure 
 Els Prats de Rei 
 Federació d’ADF 

d’Osona 
 Federació d’ADF de 

l’Anoia 

 Federació d’ADF del 
Bages 
 Federació d’ADF del 

Baix Llobregat 
 Federació d’ADF del 

Berguedà 
 Federació d’ADF del 

Maresme 
 Federació d’ADF del 

Penedès-Garraf 
 Federació d’ADF del 

Vallès Occidental 
 Federació d’ADF del 

Vallès Oriental 
 Fogars de La Selva 
 Font-Freda 
 Font-rubí 
 Forestec 
 Gualba 
 Gurb 
 Jorba 
 La Conreria 
 La Llacuna 
 La Pobla -Castellar 
 La Pobla de Claramunt 
 La Torre de Claramunt 
 La Tossa 
 L’Alzina 
 Llinars del Vallès 
 Lluçanès 
 Masquefa 
 Massís de l’Ordal 
 Matadepera 
 Mediona 
 Monistrol de Montserrat 
 Montesmon 
 Montmaneu 
 Montseny Congost 
 Montseny Migjorn 

 Montseny Ponent 
 Natura del Garraf 
 Natura Viva 
 Odena 
 Olesa de Bonesvalls 
 Olesa de Montserrat-

Esparreguera 
 Palau-solità i Plegamans 
 Pallejà 
 Piera 
 Pla de Bages 
 Polinyà 
 Pontons 
 Portal de les Guilleries 
 Protectors del Bosc 
 Puig de l’Àliga 
 Puig Vicenç 
 Pujalt-Sant Martí 

Sesgueioles 
 Quercus 
 Quintinenca 
 Ribes 
 Rossend Montané 
 Rubí 
 Sabadell 
 Sant Esteve de 

Palautordera 
 Sant Martí de Tous 
 Sant Martí Sarroca 
 Sant Pere Vilamajor- 

Cardedeu-Sant Antoni 
Vilamajor 
 Sant Quirze del Vallès 
 Sant Ramon 
 Sant Sadurní d’Osormort 
 Sant Salvador de 

Guardiola  
 Santa Maria de Miralles 
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 Santa Maria de 
Palautordera 
 Serra de Marina 
 Serra de Rubió 
 Serralada de Montalt 
 Sitges 
 Sobrepuny 
 Subirats 

 Terrassa 
 Tordera 
 Torrelavit 
 Tres Branques 
 Vacarisses-Rellinars 
 Vallalta  
 Vallbona d’Anoia 

 Vallgorguina-Vilalba 
Sasserra 
 Veciana 
 Viladecavalls 
 Vilassar de Dalt 
 Viver i Serrateix 
 Vol Ges 

 
65.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Anoia que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 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 col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 

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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 

Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 

Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 

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. 
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Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 

Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 

Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent seixanta-
dos mil nou-cents seixanta-set euros amb trenta-dos cèntims (162.967,32) €. 
 

Vist l’epígraf 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 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Anoia  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DE L’ANOIA, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
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setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DE L’ANOIA, representant pel President, Sr. Francesc Miquel Archela Gil.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF de l’Anoia coneix el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un 

Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida 
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans 
d’extinció. 

 
VII. Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que 

el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per 
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.  

 
VIII. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
IX. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
X. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
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conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF de l’Anoia i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 

 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les 
casernes dels bombers professionals. 

 
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF de l’Anoia assumeix els següents compromisos:  

 

 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments 
en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF de l’Anoia es compromet a: 

 

 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat 
laboral de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a 
traves de la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix 
en l’annex 2. 

 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot 
comportar i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de 
protecció individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin 
desenvolupar el treball assignat amb la màxima seguretat.  
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Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
2.3. Programa d’actuacions especials 
 
La Federació d’ADF de l’Anoia adopta el compromís de donar suport a les actuacions 
especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a traves d’un camió tot terreny 
de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i el 31 d’agost de 
l’any 2012. 
 
Els compromisos d’aquest programa d’actuacions especials es concreten a l’annex 3. Tots 
aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF de l’Anoia, les seves ADF federades i els 

Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 

determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF de l’Anoia la quantitat de 162.967,32€ amb càrrec a les 

següents aplicacions pressupostàries: 
- Pla d’informació i vigilància:  157.772,27€ G/50002/172A0/48903 
- Programa de seguretat laboral:       2.195,05€ G/50002/172A0/48905 
- Programa d’actuacions especials:   3.000€  G/50002/172A0/48903 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
 
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
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A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF de l’Anoia ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la 
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
 
Quart.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer. 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Anoia, es comprometen a complir amb 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament amb la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 
de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
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Novè - Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, 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: 

 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció. 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen. 
 

ANNEX 1 
 

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 

PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 107.602,24 
VEHICLES  
(Rènting i lloguer, assistència) 42.390 
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LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 4.994,30 
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 2.785,73 

TOTAL PVI 157.772,27 
   
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  
Material 426,99 
Reconeixement mèdic 624 
Prevenció aliena RL 1.144,06 

TOTAL PRL 2.195,05 
  

PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS  
UNIMOG 3.000 

TOTAL PAA 3.000 
   
TOTAL CONVENI 162.967,32 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  

 
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 

seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  
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2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  

 
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  

a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  
 

 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
 
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els 

equips necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  

a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 

sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics 
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 

DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
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RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 
EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 
ANALÍTICA EN SANG:  

 
 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 

plaquetes.  
 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 

triglicèrids.  
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ANALÍTICA D’ORINA:  
 

 Bioquímica i sediment d’orina.   
 

PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el 
número de treballadors i proves realitzades. 
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A. 
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen 
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà 
contractualment el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de 
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o 
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència 
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis 
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge, 
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del 
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es 
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte 
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes. 

PAGAMENT SUBVENCIONAT 
 

ANNEX 3 
 

PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS (UNIMOG) 
 
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un Programa 
d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida d’incendi, per tal 
de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans d’extinció. 
 
La Federació d’ADF donarà suport a les ADF federades que ho desitgin per la coordinació i 
el correcte funcionament del Programa d’actuacions especials, durant la campanya 
d’informació i vigilància contra incendis forestals, en les següents activitats: 

 
 Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió. 
 Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants  

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual
 
 37,29
 Total Euros 37,29

(Preu sense I.V.A.) 
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 Mobilitzar el vehicle d’acord el que estableix el Pla d’Informació i Vigilància. 
 Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants. 
 Coordinar l’activació del vehicle. 
 Control i manteniment del vehicle. 

 
Les despeses derivades d’aquest programa són les següents 

 
 Despeses dels conductors i acompanyants amb un import unitari net de 7,53 €/hora. 
 Assegurances del  vehicle, conductor i acompanyants. 
 Revisions i ITV  del vehicle. 
 Combustible. 
 Altres despeses derivades de l’activació del programa” 

 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de cent seixanta mil set-cents setanta-dos euros amb vint-i-set cèntims 
(160.772,27) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 i dos mil 
cent noranta-cinc euros amb cinc cèntims (2.195,05) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50002/172A0/48905 del vigent pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Anoia en els termes i 
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Anoia. 
 
66.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Baix Llobregat que participa al 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 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 col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 



 

 206/312

Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 
La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 
Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent quatre mil 
cent quaranta-sis euros amb vuitanta-quatre cèntims (104.146,84) € 
 
Vist l’epígraf 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 
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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.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Baix Llobregat d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL BAIX LLOBREGAT, PER A LA 
PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS 
FORESTALS 2012 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL BAIX LLOBREGAT, representant pel President, Sr. Josep Grau i 
Fabregat.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  
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V. Que la Federació d’ADF del Baix Llobregat coneix el Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
VII. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
VIII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 

 
 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 
 

Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Baix Llobregat assumeix els següents compromisos:  
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments 

en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 
 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 



 

 209/312

2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Baix Llobregat es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat 

laboral de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a 
traves de la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix 
en l’annex 2. 

 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot 
comportar i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de 
protecció individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin 
desenvolupar el treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Baix Llobregat, les seves ADF federades i els 

Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 

determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF del Baix Llobregat la quantitat de 104.146,84€ amb 

càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
- Pla d’informació i vigilància:       103.005,31€    G/50002/172A0/48903 
- Programa de seguretat laboral:     1.141,53€    G/50002/172A0/48905 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
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Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Baix Llobregat ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que 
la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
 
Quart.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Baix Llobregat, es comprometen a 
complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més 
concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades 
aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
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Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
Novè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, 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: 
 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
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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ANNEX 1 
 

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 

PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 61.003,76 
VEHICLES  
(Rènting i lloguer, assistència) 26.762,12 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 12.739,43 
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 2.500 

TOTAL PVI 103.005,31 
    
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 213,50 
Reconeixement mèdic 312 
Prevenció aliena RL 616,03 

TOTAL PRL 1.141,53 
    
TOTAL CONVENI 104.146,84 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
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ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  
 

1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  

 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  

 
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  

a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
i.i. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 

d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
 
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els 

equips necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  

a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 

sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics 
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
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Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 

EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 

ANALÍTICA EN SANG: 
  

 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte 
de plaquetes.  

 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, 
i triglicèrids.  
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ANALÍTICA D’ORINA:  
 

 Bioquímica i sediment d’orina.   
 

PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

  
 
 
 
 
 

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.  
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A.  
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà
contractualment el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de 
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del 
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte 
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.   

PAGAMENT SUBVENCIONAT  
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de cent tres mil cinc euros amb trenta-un cèntims (103.005,31) € amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 i mil cent quaranta-un euros 
amb cinquanta-tres cèntims (1.141,53) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/172A0/48905 del vigent pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Baix Llobregat en els termes i 
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Baix Llobregat. 
 
67.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Bages que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 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: 
 

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual
 37,29
 Total Euros 37,29

(Preu sense I.V.A.) 
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Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 
La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
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 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 
Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de dos-cents trenta-
sis mil set-cents setanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims (236.777,65) € 
 
Vist l’epígraf 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 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.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Bages  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL BAGES, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL BAGES, representant pel President, Sr. Josep Rius i Prat.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
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activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF del Bages coneix el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un 

Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida 
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans 
d’extinció. 

 
VII. Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que 

el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per 
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.  

 
VIII. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
IX. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
X. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Bages i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 
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 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les 
casernes dels bombers professionals. 

 
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Bages assumeix els següents compromisos:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments en 

l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Bages es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 

de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
2. 

 
 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 

treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
2.3. Programa d’actuacions especials 
 
La Federació d’ADF del Bages adopta el compromís de donar suport a les actuacions 
especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a traves de dos camions tot 
terreny de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i el 31 
d’agost de l’any 2012. 
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Els compromisos d’aquest programa d’actuacions especials es concreten a l’annex 3. Tots 
aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Bages, les seves ADF federades i els 

Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 

determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF del Bages la quantitat de 236.777,65€ amb càrrec a les 

següents aplicacions pressupostàries: 
- Pla d’informació i vigilància:   226.080,25€   G/50002/172A0/48903 
- Programa de seguretat laboral:     2.897,40€   G/50002/172A0/48905 
- Programa d’actuacions especials:           7.800€   G/50002/172A0/48903 
 

El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
 
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Bages ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la 
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
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Quart.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Bages, es comprometen a complir amb 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament amb la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 
de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
Novè - Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
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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: 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen. 

ANNEX 1 

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 

PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 138.884,15 
VEHICLES  
(Rènting i lloguer, assistència) 77.231,89 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 6.964,21 
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 3.000 

TOTAL PVI 226.080,25 
   
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  
Material 569,33 
Reconeixement mèdic 832 
Prevenció aliena RL 1.496,07 

TOTAL PRL 2.897,40 
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PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS  
UNIMOG 7.800 

TOTAL PAA 7.800 
   
TOTAL CONVENI 236.777,65 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  

 
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 

seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  
 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  
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 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 

d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
 
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els 

equips necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  
a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 

sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics 
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
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permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 
EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 
ANALÍTICA EN SANG:  

 

 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 
plaquetes.  

 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 
triglicèrids.  

 
ANALÍTICA D’ORINA:  

 

 Bioquímica i sediment d’orina.   
 

PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

 
 
 
 
 
 

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual
 37,29
 Total Euros 37,29

(Preu sense I.V.A.) 
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Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el 
número de treballadors i proves realitzades. 
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A 
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen 
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment 
el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball 
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació 
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de 
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 54/2003, 
i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis 
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge, 
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del 
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es 
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte 
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes. 

PAGAMENT SUBVENCIONAT  
 

ANNEX 3 
 

PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS (UNIMOG) 
 
El Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un Programa 
d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida d’incendi, per tal 
de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans d’extinció. 
 
La Federació d’ADF donarà suport a les ADF federades que ho desitgin per la coordinació i 
el correcte funcionament del Programa d’actuacions especials, durant la campanya 
d’informació i vigilància contra incendis forestals, en les següents activitats: 

 
 Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió. 
 Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants  
 Mobilitzar el vehicle d’acord el que estableix el Pla d’Informació i Vigilància. 
 Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants. 
 Coordinar l’activació del vehicle. 
 Control i manteniment del vehicle. 
 
Les despeses derivades d’aquest programa són les següents 

 
 Despeses dels conductors i acompanyants amb un import unitari net de 7,53 €/hora. 
 Assegurances del  vehicle, conductor i acompanyants. 
 Revisions i ITV  del vehicle. 
 Combustible. 
 Altres despeses derivades de l’activació del programa” 

 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de dos-cents trenta-tres mil vuit-cents vuitanta euros amb vint-i-cinc 
cèntims (233.880,25) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 i 
dos mil vuit-cents noranta-set euros amb quaranta cèntims (2.897,40) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48905 del vigent pressupost de 2012. 
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Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Bages en els termes i 
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Bages. 
 
68.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 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 col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
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 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 

Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 

Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent noranta mil 
quatre euros amb trenta cèntims (190.004,30) € 
 

Vist l’epígraf 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 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Berguedà  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL BERGUEDÀ, PER A LA PARTICIPACIÓ AL 
PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet 
Navarro, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 
data de 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, 
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 
de setembre de 2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 



 

 229/312

FEDERACIÓ D’ADF DEL BERGUEDÀ, representada pel President, Sr. Pere Farré i Capel  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF del Berguedà coneix el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
VII. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
VIII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Berguedà i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 

 
 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
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 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Berguedà assumeix els següents compromisos:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments en 

l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Berguedà es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 

de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
2. 

 
 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 

treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
 Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 

que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Berguedà, les seves ADF federades i els 

Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 
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 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 

determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
 Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
 Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
 Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
 Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
 Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF del Berguedà la quantitat de 190.004,30€ amb càrrec a les 

següents aplicacions pressupostàries: 
 Pla d’informació i vigilància:       187.721,24€  G/50002/172A0/48903 
 Programa de seguretat laboral:     2.283,06€  G/50002/172A0/48905 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
 
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Berguedà ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la 
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
 
Quart.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
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Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà, es comprometen a complir 
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament 
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per 
RD 1720/2007 de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
Novè - Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, 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: 

 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
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serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
ANNEX 1 

 
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 

 
PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 119.636,28 
VEHICLES   
(Rènting i lloguer, assistència) 56.571,71 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS   
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 4.994,30 
ALTRES   
(Imprevistos, altres) 6.518,95 

TOTAL PVI 187.721,24 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 427 
Reconeixement mèdic 624 
Prevenció aliena RL 1.232,06 

TOTAL PRL 2.283,06 

   
TOTAL CONVENI 190.004,30 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
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pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  

 
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 

seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  
 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats. 
  

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  

 
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 

d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
 
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips 

necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  

o Determinar els equips necessaris.  
o Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  
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 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics específics 
als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 
EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
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CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 
ANALÍTICA EN SANG: 
 
 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 

plaquetes.  
 

 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 
triglicèrids.  

 
ANALÍTICA D’ORINA:  

 
 Bioquímica i sediment d’orina.   

 
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el 
número de treballadors i proves realitzades 
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A 
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen 
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà contractualment 
el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de treball 
als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o actuació 
com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència de 
recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 54/2003, 
i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis 
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge, 
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del 
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es 
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual
 37,29
 Total Euros 37,29

(Preu sense I.V.A.) 
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L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte 
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes. 

PAGAMENT SUBVENCIONAT “ 
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de cent vuitanta-set mil set-cents vint-i-un euros amb vint-i-quatre 
cèntims (187.721,24) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 i 
dos mil dos-cents vuitanta-tres euros amb sis cèntims (2.283,06) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48905 del vigent pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Berguedà en els termes i 
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Berguedà. 
 
69.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Osona que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 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 col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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, 
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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. 
 

Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 
La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 

Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 

Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de dos-cents quatre 
mil quatre-cents quaranta-dos euros amb cinquanta-sis cèntims (204.442,56) € 
 

Vist l’epígraf 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 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF d’Osona  d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF D’OSONA, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF D’OSONA, representant pel President, Sr. Ramon Vallmitjana 
Casademunt.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF d’Osona coneix el Pla d’Informació i Vigilància contra 

Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
VII. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
VIII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
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conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF d’Osona i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 

 
 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 
 

Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF d’Osona assumeix els següents compromisos:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments en 

l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF d’Osona es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 

de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
2. 

 
 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 

treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
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individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF d’Osona, les seves ADF federades i els Ajuntaments 

en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb el 
Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 

determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF d’Osona la quantitat de 204.442,56€ amb càrrec a les 

següents aplicacions pressupostàries: 
- Pla d’informació i vigilància:        201.616,75€  G/50002/172A0/48903 
- Programa de seguretat laboral:       2.825,81€  G/50002/172A0/48905 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
  
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF d’Osona ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la 
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
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Quart.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer. 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF d’Osona, es comprometen a complir amb la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament amb la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el 
Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 
de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 

Novè - Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
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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: 
 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció. 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen. 
 

ANNEX 1 
 

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 

PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 124.739,72
VEHICLES  
((Rènting i lloguer, assistència) 70.693,30
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 3.121,73
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 3.062

TOTAL PVI 201.616,75
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 533,74
Reconeixement mèdic 884
Prevenció aliena RL 1.408,07

TOTAL PRL 2.825,81
    
TOTAL CONVENI 204.442,56

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  

 
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 

seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  
 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  
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 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 

d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
 
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips 

necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  
a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 

sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics específics 
als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 

RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
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El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 

ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 

DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 
EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 

ANALÍTICA EN SANG:  
 

 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 
plaquetes.  

 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 
triglicèrids.  

 

ANALÍTICA D’ORINA:  
 

 Bioquímica i sediment d’orina.   
 

PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

 

 

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual
 37,29
 Total Euros 37,29

(Preu sense I.V.A.) 
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Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el 
número de treballadors i proves realitzades.  
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A.  
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o 
complementen la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà 
contractualment el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de 
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o 
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; 
presència de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de 
la Llei 54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les 
anàlisis específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per 
imatge, elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de 
medicina del treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que 
també es facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte 
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.  

PAGAMENT SUBVENCIONAT  
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de dos-cents un mil sis-cents setze euros amb setanta-cinc cèntims 
(201.616,75) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 i dos mil 
vuit-cents vint-i-cinc Euros amb vuitanta-un cèntims (2.825,81) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48905 del vigent pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF d’Osona en els termes i 
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF d’Osona. 
 
70.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i i la Federació 
d’ADF del Bages que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis 
forestals 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 col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
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d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 
La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 
Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
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Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent vint-i-set mil 
seixanta-un Euros amb noranta-un cèntims (127.061,91) € 
 
Vist l’epígraf 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 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la 
Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages  d’acord amb la 
minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS-GARRAF I LA FEDERACIÓ 
D’ADF DEL BAGES, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA 
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS-GARRAF, representada pel President, Sr. Jordi Canals i 
Canals. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL BAGES, representada pel President, Sr. Josep Rius i Prat.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 
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III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages coneixen 

el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un 

Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida 
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans 
d’extinció. 

 
VII. Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que 

el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per 
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.  

 
VIII. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
IX. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
X. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Penedès-Garraf, Federació d’ADF del Bages i la Diputació de Barcelona, que 
garanteixi: 

 
 La participació coordinada de les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona en el 

Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
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 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les 
casernes dels bombers professionals. 

 
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf assumeix els següents compromisos:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments en 

l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 
 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 

de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
3. 

 
 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 

treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
2.3. Programa d’actuacions especials 
 
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf adopta el compromís de donar suport a les 
actuacions especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a traves de dos 
camions tot terreny de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i 
el 31 d’agost de l’any 2012. 
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El vehicle destinat a una zona de l’Alt Penedès serà un camió IPV tot terreny completament 
equipat per extinció d’incendis forestals, gestionat per la Federació d’ADF del Penedès-
Garraf i que es compromet a: 

 
 Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió. 
 Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants. 
 Fer-se càrrec de les despeses dels conductors i acompanyants. 
 Control i manteniment dels vehicles. 
 Seleccionar el personal : conductors amb permís de conducció adient i acompanyants. 

 
El vehicle destinat a la zona de Bages serà un camió  UNIMOG tot terreny, completament 
equipat per l’extinció dels incendis forestals gestionat per  la Federació d’ADF del Bages i 
que es compromet a: 

 
 Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió. 
 Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants. 
 Fer-se càrrec de les despeses dels conductors i acompanyants. 
 Fer-se càrrec de les despeses d’infraccions o altres notificacions legals contra les 

normes de circulació. 
 Mantenir el material d’extinció contemplat en l’annex 2. 
 Retornar el vehicle en les millor condicions possibles pel seu ús. 
 Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages, 

les seves ADF federades i els Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present 
conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 

determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
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 Satisfer a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf la quantitat de 127.061,91€ amb 
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
- Pla d’informació i vigilància:        120.443,62€ G/50002/172A0/48903 
- Programa de seguretat laboral:      1.668,29€ G/50002/172A0/48905 
- Programa d’actuacions especials:  4.950€ G/50002/172A0/48903 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
  
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Penedès-Garraf ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas 
que la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
 
Quart.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del 
Bages, es comprometen a complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals, i més concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de 
Protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre. 
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Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
Novè - Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, 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: 

 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
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Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen. 
 

ANNEX 1 
 

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 

PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 84.014,39 
VEHICLES  
(Rènting i lloguer, assistència) 30.781,06 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 2.696,95 

 
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 2.951,22 

TOTAL PVI 120.443,62 
    
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 320,25 
Reconeixement mèdic 468 
Prevenció aliena RL 880,04 

TOTAL PRL 1.668,29 
   

PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS   
UNIMOG 4.950 

TOTAL PAA 4.950 
   
TOTAL CONVENI 127.061,91 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
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projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  

 
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 

seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  
 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  

 
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  

a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 

d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
 
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els 

equips necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  

a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 

sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics 
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específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 
EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
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APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 
ANALÍTICA EN SANG:  

 

 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 
plaquetes.  

 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 
triglicèrids.  

 
ANALÍTICA D’ORINA:  

 
 Bioquímica i sediment d’orina.   

 

PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

  

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.  
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A.  
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà
contractualment el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; 
presència de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de
la Llei 54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les
anàlisis específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per 
imatge, elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de
medicina del treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que
també es facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.  

PAGAMENT SUBVENCIONAT  

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 

. 
 

Preu anual
37,29

Total Euros 37,29
(Preu sense I.V.A.) 
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ANNEX 3 
 

MATERIAL D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL VEHICLE MERCEDES UNIMOG 

4 batafocs 
1 destral 
2 motxilles portamànegues 
14 mànegues de 25dn 
2 mànega de 70dn 
1 mangot 
1 garrafa gasolina 
1 garrafa gasoil 
2 motxilles d’aigua 
1 embut 
1 pota de cabra 
1 clau anglesa 
1 clau d’hidrant 
1 clau d’estopar la bomba 
1 bifurcació 45x25x25 
2 llances (americana i forestal) 
2 reduccions 25x45 
1 reducció 45x70 
1 reducció 70x100 
2 pulanski 
1 gat hidràulic 
1 garrafa d’anticongelant 
2 tacs de fusta 
1 corda 
1 cable d’acer 

1 mànega de 45dn 
1 triangles de senyalització 
1 joc de claus de recanvi 
1 armilla reflectant 
3 ulleres de protecció 
5 llanternes frontals 
5 pacs de piles de recanvi 
2 claus Allen pel capó 
1 joc de fusibles 
1 làmpada halògena H3 
1 làmpada halògena H1 
1 farmaciola 
1 emissora teltronic P2500B 
1 caixa d’eines amb: 
1 Martell 
1 Escarpa 
2 claus de bugies 
1 clau fixa  
1 tornavís  
1 Clau Allen 
2 barilles 
1 manòmetre per mirar la pressió de les 
rodes 
1 pic 
1 pala 

 
 

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de cent vint-i-cinc mil tres-cents noranta-tres Euros amb seixanta-dos 
cèntims (125.393,62) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 i 
mil sis-cents seixanta-vuit Euros amb vint-i-nou cèntims (1.668,29) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48905 del vigent pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf en els termes 
i condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i a la Federació 
d’ADF del Bages. 
 
71.- Dictamen que proposa l’aprovació 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 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: 
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Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 

La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
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 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 
Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent disset mil 
cent cinquanta-dos Euros amb seixanta-sis cèntims (117.152,66) €. 
 
Vist l’epígraf 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 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Vallès Occidental d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, PER A LA 
PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS 
FORESTALS 2012 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS OCCIDENTAL, representant pel President, Sr. Joan 
Aragonés i Gort. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
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sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF del Vallès Occidental coneix el Pla d’Informació i Vigilància 

contra Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 

 
VI. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
VII. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
VIII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 

 
 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 
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Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Vallès Occidental assumeix els següents compromisos:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments en 

l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
 
2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Vallès Occidental es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 

de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
2. 

 
 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 

treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Vallès Occidental, les seves ADF federades i els 

Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
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 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 
derivats de la seva correcta utilització. 

 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 
determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF del Vallès Occidental la quantitat de 117.152,66€ amb 

càrrec a les següents aplicacions pressupostàries: 
- Pla d’informació i vigilància:         115.659,96€       G/50002/172A0/48903 
- Programa de seguretat laboral:       1.492,70€       G/50002/172A0/48905 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
  
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Vallès Occidental ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas 
que la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 

 
Quart.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
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Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Occidental, es comprometen a 
complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més 
concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades 
aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
Novè - Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, 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: 

 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
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serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
ANNEX 1 

 
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 

 
PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 73.451,10 
VEHICLES  
(Rènting i lloguer, assistència) 36.643,18 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 2.824,38 
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 2.741,30 

TOTAL PVI 115.659,96 
    

 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 284,66 
Reconeixement mèdic 416 
Prevenció aliena RL 792,04 

TOTAL PRL 1.492,70 
    
TOTAL CONVENI 117.152,66 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
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d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  

 
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 

seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  
 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  

 
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 

d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
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 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips 
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  
a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 

sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics específics 
als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
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EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 

ANALÍTICA EN SANG: 
 

 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 
plaquetes.  

 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 
triglicèrids.  

 

ANALÍTICA D’ORINA:  
 

 Bioquímica i sediment d’orina.   
 

PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el 
número de treballadors i proves realitzades.  
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A.  
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o 
complementen la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que 
assumirà contractualment el servei de prevenció.  
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de 
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o 
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; 
presència de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de 

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual 
 37,29 
 Total Euros 37,29 

(Preu sense I.V.A.) 
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la Llei 54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les 
anàlisis específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per 
imatge, elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de 
medicina del treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que 
també es facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un 
contracte el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.  

PAGAMENT SUBVENCIONAT  
 
Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de cent quinze mil sis-cents cinquanta-nou Euros amb noranta-sis 
cèntims (115.659,96) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903 i 
mil quatre-cents noranta-dos Euros amb setanta cèntims (1.492,70) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48905 del vigent pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Vallès Occidental en els 
termes i condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Vallès Occidental. 
 
72.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Oriental que participa al 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 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 col·laboració amb 249 Ajuntaments, 110 ADF i 
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals. 
 
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 té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes, 
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració 
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Atès el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les quinze campanyes anteriors (des de l’any 1996), són les raons 
fonamentals que animen a la Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 
2012. 
 
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització 
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu 
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la 
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planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials, 
humans i econòmics. 
 
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. 
 
Atès que l’objecte d’aquests convenis és establir una estratègia de col·laboració entre 
les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona que garanteixi: 
 

 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona 
en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció 
de Riscos Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 
La despesa assumida per la Diputació de Barcelona abasta: 
 

 El pagament de les despeses de gestoria relacionades amb la gestió de les 
nòmines i de la Seguretat Social dels treballadors. 

 El pagament del lloguer dels vehicles utilitzats en la Campanya. 
 La formació del personal abans d’inciar-se la Campanya. 
 El pagament del personal contractat per les Federacions d’ADF. 
 Els distintius utilitzats pel personal contractat. 
 La Prevenció de Riscos Laborals del personal contractat. 
 Programa d’actuacions especials. 
 Altres despeses menors. 

 
Atès que la convergència d’interessos és determinat a l’hora d’establir un marc de 
col·laboració entre les parts i es va considerar que la millor fórmula era la formalització 
d’un conveni. 
 
Atès que en els pactes de l’esmentat conveni, la Diputació de Barcelona es compromet 
a finançar parcialment el Pla d’Informació i Vigilància amb un total de cent seixanta-set 
mil quatre-cents cinquanta-nou Euros amb vint-i-sis cèntims (167.459,26) €. 
 
Vist l’epígraf 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. 
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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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Vallès Oriental  d’acord amb la minuta que es transcriu a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS ORIENTAL, PER A LA 
PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS 
FORESTALS 2012 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL VALLÈS ORIENTAL, representant pel President, Sr. Josep Daina i 
Clotet.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF del Vallès Oriental coneix el Pla d’Informació i Vigilància 

contra Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de 
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. 
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VI. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
VII. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
VIII. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

 
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 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona, que garanteixi: 
 
 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla 

d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 

Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 
 

Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Vallès Oriental assumeix els següents compromisos:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments en 

l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 

gestoria. 
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 
 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 
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2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Vallès Oriental es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 

de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
2. 

 
 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 

treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Vallès Oriental, les seves ADF federades i els 

Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals 
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 

determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 

de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF del Vallès Oriental la quantitat de 167.459,25€ amb càrrec 

a les següents aplicacions pressupostàries: 
- Pla d’informació i vigilància:        165.343,79€   G/50002/172A0/48903 
- Programa de seguretat laboral:     2.115,46€     G/50002/172A0/48905 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
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Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Vallès Oriental ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que 
la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
 
Quart.- Responsabilitat 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
 
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Oriental, es comprometen a 
complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més 
concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades 
aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
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Vuitè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
Novè - Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
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 signada per totes 
les parts signants, 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: 

 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
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 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
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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ANNEX 1 
 

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 

PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 105.115,63 
VEHICLES  
(Rènting i lloguer, assistència) 52.905,30 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 3.951,82 
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 3.371,04 

TOTAL PVI 165.343,79 
    
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 391,41 
Reconeixement mèdic 624 
Prevenció aliena RL 1.100,05 

TOTAL PRL 2.115,46 
    
TOTAL CONVENI 167.459,25 

 
ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
 
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
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ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  
 

1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  

 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  

 
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 

d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 
 Coordinació d’activitats empresarials.  
 
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips 

necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  
a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 

sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics específics 
als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  

 
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
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Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 

RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 

ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 

EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
 

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 
ANALÍTICA EN SANG: 

 
 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 

plaquetes.  
 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 

triglicèrids.  
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ANALÍTICA D’ORINA:  
 

 Bioquímica i sediment d’orina.   
 

PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el 
número de treballadors i proves realitzades 
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A 
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen 
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà 
contractualment el servei de prevenció 
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de 
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o 
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència 
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis 
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge, 
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del 
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es 
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost 
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte 
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes. 

PAGAMENT SUBVENCIONAT”  
 

Segon.- Autoritzar la despesa que comporta el compliment de l’esmentat conveni, pel 
seu import total de cent seixanta-cinc mil tres-cents quaranta-tres euros amb setanta-
nou cèntims (165.343,79) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50002/172A0/48903 i dos mil cent quinze Euros amb quaranta-set cèntims 
(2.115,47) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48905 del vigent 
pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Disposar el pagament a la Federació d’ADF del Vallès Oriental en els termes i 
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni. 
 
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Vallès Oriental. 
 

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 
 Preu anual
 37,29
 Total Euros 37,29

(Preu sense I.V.A.) 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Seveis de Benestar Social 
 
73.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació amb efectes d’1 de gener de 
2012 del conveni entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona per al 
desenvolupament del projecte de teleassistència domiciliària-ANY 2012 i 
autorització i disposició de despesa a favor de TELEVIDA, S.L.- 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: 
 
Amb els serveis de telealarma i de teleassistència es vol contribuir a millorar 
l’autonomia personal, afavorint que la persona pugui romandre en el seu entorn 
habitual, essent els seus destinataris aquelles persones amb un nivell d’autonomia 
limitat i amb dependència a causa de l’edat i/o el seu estat físic, que viuen soles o amb 
persones que no les poden atendre de manera continuada i suficient. 
 
L’IMSERSO i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) varen 
subscriure, l’any 1993, un Conveni Marc d’àmbit estatal per a la posada en marxa del 
Programa de Teleassistència Domiciliària. Així la realització del Programa s’efectua 
mitjançant l’esmentat Conveni Marc y les Normes Generals del Servei de 
Teleassistència Domiciliària aprovades per la FEMP i l’IMSERSO. 
 
Amb data 24 de febrer de 2005, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Programa de Teleassistència Domiciliària i 
l’acceptació de les Normes Generals del Servei, així com la participació econòmica i 
pressupostària en el Conveni Marc IMSERSO-FEMP. 
 
Per tal de posar en marxa el programa, en data 11 de maig de 2005, es va subscriure 
un conveni específic de col·laboració entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de 
Barcelona que ha estat prorrogat els anys 2006, 2007, 2008 , 2009, 2010 i 2011, per 
successius acords de la Junta de Govern del Diputació de Barcelona. 
 
A la clàusula vuitena del conveni esmentat s’establia que la FEMP procediria a la 
contractació d’una empresa/entitat que seria l’encarregada de la prestació del servei. 
Convocat el corresponent concurs per la FEMP va resultar contractista del servei 
l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL. El contracte entre la FEMP i Televida 
Servicios Sociosanitarios, SL., es va formalitzar en data 22 de juliol de 2005. 
 
La estipulació catorzena del contracte establia que aquest finalitzava el 31 de 
desembre de 2005 però que podia ser prorrogat per períodes anuals, fins a un màxim 
de cinc, sempre que es prorrogués també el conveni marc IMSERSO-FEMP-Diputació. 
Aquest contracte, per tant, finalitzava el 22 de juliol de 2010. 
 
Malgrat això, i tal com preveia la clàusula “Décimo Sexta” d’aquest contracte, aquest 
es podia prorrogar al seu venciment de manera indefinida fins a una nova adjudicació 
del servei, per causes d’interès general a fi de no interrompre la prestació del servei 
als usuaris. Aquesta pròrroga es va signar el 23 de juliol de 2010. 
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La clàusula novena de la pròrroga del conveni IMSERSO-FEMP-Diputació, per a l’any 
2011, estableix que aquesta serà l’última pròrroga i que, per això, el conveni subscrit 
l’any 2005 finalitzarà definitivament a 31 de desembre de 2011, ja que tant l’IMSERSO 
com la FEMP estan estudiant un nou model de gestió que permeti mantenir el servei a 
partir de l’any 2012. 
 
Per tal de poder donar continuïtat al servei l’any 2012, l’IMSERSO va realitzar els 
tràmits necessaris per incloure als Pressupostos de l’Estat una subvenció nominativa a 
favor de la FEMP que permetés el finançament del programa a tot l’Estat. 
 
Atesa la convocatòria d’eleccions generals i la posterior pròrroga automàtica dels 
Pressupostos de l’Estat es va fer inviable la incorporació, per part de l’IMSERSO, de la 
subvenció prevista. 
 
Atès que el servei de Teleassistència en la demarcació territorial de la Diputació de 
Barcelona s’ha vingut prestant ininterrompudament des de l’1 de gener de 2012, 
l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona consideren oportú subscriure un 
conveni que determini la col·laboració de les tres institucions l’any 2012. 
 
A la clàusula cinquena del conveni, per a l’any 2012, s’estableix que l’aportació de 
l’IMSERSO serà de 3.734.239,24 €, equivalent al 28,38% del cost total real de 56.784 
terminals de teleassistència. La resta de l’aportació econòmica correspondrà a la 
Diputació de Barcelona i als Ens locals del seu àmbit territorial. 
 
La participació dels Ens locals , en el programa, queda regulada a les “Bases per a la 
gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència-Any 2012”, aprovades per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 23 de febrer 
de 2012. 
 
Al punt 11.4 d’aquestes Bases s’estableix que correspon als Ens locals abonar 
directament a l'empresa contractista del Servei Local de Teleassistència el 42% de les 
quotes mensuals de manteniment, prèvia presentació de la factura per part d'aquesta 
empresa. Aquestes quotes seran meritades a partir de la seva instal·lació. 

 
Aquest 42% a satisfer per cadascun dels Ens locals, suposarà el pagament per a l'any 
2012 dels següents imports IVA exclòs: 
 
Usuari Tipus A: 7,80.- € per usuari i mes 
Usuari Tipus B: 3,90.-€ per usuari i mes 
Usuari Tipus C: 3,12.-€ per usuari i mes 
 
La despesa màxima prevista de la part corresponent a la Diputació de Barcelona, per a 
l’any 2012, és de tres milions vuit-cents noranta-set mil tres-cents noranta-vuit euros 
amb quaranta cèntims (3.897.398,40) €. 
 
Vista l’existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/60101/233A0/22791, del vigent pressupost de la Corporació. 
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Vistos el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, segons les quals són competències pròpies de les Diputacions 
l’assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la 
coordinació dels serveis públics municipals. 
 
Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències 
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció 
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis. 
 
Vistes les Lleis 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i 39/2006, de 15 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 
Vist el punt 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Convalidar, amb efectes 1 de gener de 2012, la minuta del conveni, que 
s’adjunta com a ANNEX, a subscriure entre l’Institut de Majors i Serveis Socials 
(IMSERSO), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Diputació 
de Barcelona per al desenvolupament del projecte de teleassistència domiciliària, any 
2012. 
 
Segon.- Autoritzar en desenvolupament del conveni esmentat a l’acord primer, la 
despesa de Tres milions vuit-cents noranta-set mil tres-cents noranta-vuit euros amb 
quaranta cèntims (3.897.398,40) € del vigent pressupost de la Corporació, amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària G/60101/233A0/22791. 
 
Tercer.- Disposar, d’acord amb pròrroga de contracte signada el 23 de juliol de 2010 
entre la FEMP i Televida, la quantitat esmentada a l’apartat anterior a favor de 
Televida, SL., amb domicili a efectes de notificacions al carrer Llacuna 161, planta 4, 
mòdul D, 08018 de Barcelona i NIF: B-80925977. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), Área de Gestión de Programas de Mayores; Avda. de la Ilustración, s/n 
con vta. a Ginzo de Limia, 58; 28029 de Madrid, a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP), c/. Nuncio, 8; 28005 de Madrid i  a Televida, SL.  
 
74.- Dictamen que proposa aprovar les Bases per a la Gestió i Desenvolupament 
del Programa de Teleassistència Any 2013 i 2014, per tal de regular i fixar els 
criteris i el procediment de distribució dels serveis de teleassistència entre els 
Ens Locals de la província de Barcelona que ho sol.licitin.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta 
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Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Els serveis de telealarma i teleassistència són una modalitat del servei d’ajuda a 
domicili que permeten una atenció permanent i a distància dels usuaris mitjançant l’ús 
de la tecnologia adequada. Amb aquest servei es pretén contribuir a millorar 
l’autonomia personal, afavorint la permanència de la persona en el seu entorn habitual. 
Els destinataris del servei són aquelles persones amb un nivell d’autonomia limitat i 
amb dependència a causa de l’edat i el seu estat físic, que viuen soles o amb 
persones que no les poden atendre de manera continuada i suficient. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 24 de febrer de 2005 va 
aprovar, entre d’altres, l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Programa de 
Teleassistència Domiciliària i l’acceptació de les Normes Generals del Servei, així com 
la participació econòmica i pressupostària en el Conveni Marc IMSERSO-FEMP.  
 
Per tal de posar en marxa el Programa, en data 11 de maig de 2005, es va subscriure 
un conveni específic de col·laboració entre l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de 
Barcelona que ha estat prorrogat, per successius acords de la Junta de Govern del 
Diputació de Barcelona, establint-se a la clàusula vuitena que la FEMP procedirà a la 
contractació d’una empresa/entitat que serà l’encarregada de la prestació del servei. 
Convocat el corresponent procediment de contractació per la FEMP, va resultar 
contractista del servei l’empresa Televida Servicios Sociosanitarios, SL. El contracte 
entre la FEMP i Televida Servicios Sociosanitarios SL. es va formalitzar en data 22 de 
juliol de 2005. 
 
La relació convencional IMSERSO-FEMP-Diputació de Barcelona va finalitzar a 31 de 
desembre de 2011. No obstant això, i atès que el servei de Teleassistència en la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona s’ha vingut prestant 
ininterrompudament des de l’1 de gener de 2012, l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació 
de Barcelona, van iniciar els tràmits per a la subscripció d’un nou conveni que 
determini la col·laboració de les tres institucions en el Programa per a l’any 2012. 
 
El 31 de desembre de 2012 finalitzarà definitivament la relació convencional en els 
termes actuals entre la Diputació de Barcelona-FEMP-IMSERSO, iniciada l’any 2005, i 
per tant el contracte per a la prestació del servei amb Televida Servicios 
Sociosanitarios, SL. 
 
Atès que actualment es desconeix com serà la participació de l’IMSERSO i de la 
FEMP en el programa de teleassistència a partir de l’1 de gener de 2013, i atesa la 
necessitat de la seva continuïtat, la Diputació de Barcelona te previst l’inici d’un 
procediment de contractació, amb efectes 1 de gener de 2013, que permeti donar 
cobertura legal al serveis que no estiguin contemplats en el marc del conveni 
IMSERSO-FEMP-Diputació i que actualment s’estan prestant a la província així com 
atendre les noves sol·licituds dels Ens locals.  
 
Atès que el servei a contractar serà finançat des de la cooperació institucional entre la 
Diputació de Barcelona i els Ens locals de la província que participin actualment en el 
programa o que s’hi adhereixin de nou, es fa necessari procedir, prèviament a l’inici de 
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l’expedient de contractació, a l’aprovació d’unes Bases per a la gestió i 
desenvolupament del Programa de teleassistència que permetin establir les relacions 
entre els Ens locals de la província i la Diputació de Barcelona a partir de l’1 de gener 
de 2013. 
 
En el moment de regular aquesta relació entre la Diputació de Barcelona i els Ens 
locals de la seva demarcació territorial en el Programa de teleassistència, l’escenari 
que preveu la Gerència de Serveis de Benestar Social compta amb els recursos 
financers de l’IMSERSO però no es té la certesa de com aquests s’instrumentaran. 
 
Per aquest motiu, la previsió inicial per a l’any 2013 és de 62.000 serveis, 18.000 dels 
quals, està previst que vagin a càrrec d’un nou conveni interinstitucional IMSERSO-
FEMP-Diputació de Barcelona. Pel que fa als 45.000 restants, seran prestats pel 
contractista que resulti del procediment de contractació anteriorment esmentat, amb un 
pressupost biennal de divuit milions cinquanta-nou mil set-cents quaranta-un euros 
amb cinquanta-quatre cèntims (18.059.741,54) €, IVA exclòs, dels quals 
10.835.844,92€, IVA exclòs, aniran a càrrec dels Ens locals de la província de 
Barcelona participants en el programa de Teleassistència i els 7.223.896,62 €, IVA 
exclòs, restants aniran a càrrec de la Diputació de Barcelona. 
 
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons 
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics 
municipals. 
 
Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències 
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció 
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis. 
 
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’automia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 
 
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència–Any 2013 i 2014”, per tal de regular i fixar els criteris i el procediment 
de distribució dels serveis teleassistència entre els Ens locals de la província de 
Barcelona que ho sol·licitin i d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
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“BASES PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE 
TELEASSISTÈNCIA - ANY 2013 i 2014  
 
1.- Objecte 
 
L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar els criteris de la prestació del Servei de 
Teleassistència, per als anys 2013 i 2014, per als Ens locals de la província de Barcelona 
que han vingut participant en el programa durant el període 2005-2012 i per a aquells altres 
que sol·licitin la seva participació per primera vegada. 
 
2.- Finalitat del Servei 
 
2.1.- El Servei de Teleassistència és una prestació garantida de la cartera de serveis 
socials, de servei bàsic i constitueix una modalitat del servei d’atenció domiciliària el qual, 
amb la tecnologia adequada, ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, 
assegurant una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. 
 
2.2.- Les funcions principals de la teleassistència són: 

a. Proporcionar un contacte permanent amb l’exterior i accés als serveis de la comunitat. 
b. Donar una resposta de forma immediata en cas d’emergència. 
c. Donar seguretat i suport a la persona usuària i a la família, detectant possibles riscos 

potencials per a la seva salut o riscos a la seva llar.  
d. Evitar o retardar la institucionalització. 
e. Altres funcions establertes per l’ordenament jurídic vigent.  

 
3.- Destinataris 
 
Són destinataris d'aquestes bases, els Ajuntaments de la província de Barcelona de fins a 
300.000 habitants i altres Ens locals que prestin el Servei de Teleassistència. 
 
4.- Beneficiaris del Servei Local de Teleassistència 
 
Els beneficiaris del servei són persones que es troben en risc social per qüestions d’edat, 
salut i/o dependència, sobretot aquelles que viuen soles permanentment o durant gran part 
del dia. 
 
5.- Tipus de beneficiaris 
 
5.1.- USUARI TIPUS A: usuari titular del servei 
 
És la persona que reuneix els requisits necessaris per a ser usuari del servei de 
teleassistència, segons el punt 4 d’aquestes Bases. En el seu domicili s'instal·larà un 
terminal i se li lliurarà un polsador.  
 
5.2.- USUARI TIPUS B: usuari amb unitat de control remot addicional.  
 
És la persona que conviu amb el titular del servei i alhora reuneix els requisits per a ser-ne 
també usuari. Aquest segon usuari disposarà d'un polsador personalitzat.  
 
5.3.- USUARI TIPUS C: usuari sense unitat de control remot addicional. 
 
És la persona que conviu amb el titular i necessita les prestacions i atencions que el servei 
proporciona, però que no té capacitat física, psíquica o sensorial per poder utilitzar per si 
mateix aquest servei i, per tant, no pot fer ús del polsador. L'usuari és donarà de baixa quan 
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el titular sigui baixa, tret que una altra persona que hi convisqui, sigui o no usuària del 
servei, en faci ús en nom seu.  
 
5.4.- En un mateix domicili existirà sempre un titular del servei (tipus A) i només un; i tants 
usuaris tipus B o tipus C com calgui. Qualsevol de les persones usuàries del servei tindrà 
les mateixes prestacions i requerirà d'un informe individual de teleassistència.  
 
6.- Condicions d'accés al Servei Local de Teleassistència 
 
Els serveis socials dels Ens locals de la província de Barcelona són els responsables de les 
assignacions de serveis als ciutadans i ciutadanes. Són els serveis socials municipals qui 
hauran d'establir els requisits concrets i la documentació necessària per accedir al servei. 
 
7.- Prestació del servei  
 
7.1.- El Programa de teleassistència a la província de Barcelona és conseqüència de la 
cooperació interinstitucional entre l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), la 
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Diputació de Barcelona i els 
Ens locals de la província adherits al programa. 
 
El Servei Local de Teleassistència serà prestat durant els anys 2013-2014, per una 
empresa/entitat externa seleccionada per la Diputació de Barcelona mitjançant la 
convocatòria del corresponent procediment de contractació, conjuntament amb una altra 
empresa/entitat externa que podria ser seleccionada per l’IMSERSO i la FEMP en el termes 
que s’especifica a la base 12.”Finançament del programa”. 
 
7.2.- La Diputació de Barcelona serà l’encarregada d’establir, en el seu procediment de 
contractació, les condicions de prestació del servei i el preus de licitació, mentre que 
l’IMSERSO i la FEMP ho farien, en el seu cas, mitjançant el seu procediment de 
contractació. 
 
Finalitzats els processos de contractació, la Diputació de Barcelona procedirà a comunicar 
als Ens locals participants en el programa les dades identificatives de les empreses/entitats 
contractades i els preus definitius d’adjudicació. 
 
7.3.- La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels Ens locals participants en el 
programa els Plecs dels contractes per a aquelles consultes que aquests vulguin dur a 
terme. 
 
8.- Procediment d’adhesió    
 
8.1.- Els Ens locals de la província que vulguin participar per primer cop en el programa, 
hauran de presentar davant el Registre General de la Diputació de Barcelona el model de 
sol·licitud normalitzat que es troba a: www.diba.cat/concerta.      
 
8.2.- Un cop formalitzada l’adhesió, i per a aquells Ens locals que ja estiguin adherits, les 
sol·licituds de serveis es formularan mitjançant el document de “Relació d'altes al servei” 
que es pot trobar a ”www.diba.cat/web/benestar/teleassistencia_alta_persona_usuaria”. 
            
8.3.- La presentació de la sol·licitud de servei implica l’acceptació de les condicions 
definides en les presents bases del Programa de Teleassistència i comporta el compromís 
de fer front a la part corresponent de les quotes mensuals per la prestació del servei. 
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8.4.- No obstant el que es disposa al punt anterior, correspon a cada Ens local procedir a 
l’aprovació per l’òrgan competent de l’adhesió i participació en el programa. 
 
8.5.- Les sol·licituds presentades per Mancomunitats, Consorcis o Consells Comarcals 
implica que els municipis que els integren deleguen la provisió del servei i, per tant, 
s’exclourà la possibilitat de que la puguin rebre de forma individualitzada.  
 
9.- Sol·licituds de serveis  
 
9.1.- La sol·licitud de servei ha de correspondre a usuaris/àries prèviament valorats pels 
serveis municipals i en condicions immediates d'instal·lació dels terminals. 
  
9.2.- No s'admetran sol·licituds en previsió de serveis futurs. 
 
10.- Participació econòmica de les persones beneficiàries en el servei 
 
10.1.- Els Ens locals podran, en funció de les seves competències, establir mecanismes de 
copagament del servei de teleassistència segons criteris ajustats a la legislació oportuna en 
aquest àmbit. En aquest sentit, es posa a disposició dels Ens locals, el Model de 
Copagament dels Serveis d’Atenció Domiciliària de la Diputació de Barcelona per a la seva 
aplicació.  http://www.diba.cat/web/benestar/dependencia/copagament 
 
10.2.- En aquest supòsit la tarifa a satisfer per la persona usuària no haurà de superar el 
preu públic que estableixi l’Ordenança tipus per als Ajuntaments de la província de 
Barcelona, reguladora del preu públic per a la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària. 
 
10.3.- En qualsevol cas, l’empresa o empreses prestadores del servei de teleassistència 
presentaran sempre les factures a nom de l’Ens local participant en el Programa i mai a nom 
de la persona usuària del servei. 
 
11.- Criteris de distribució dels serveis 
 
11.1.- En cas que fossin dues les empreses prestadores del servei, cadascuna d’elles es 
farà càrrec d’un percentatge determinat de serveis de teleassistència en cada Ens local 
participant, segons s’especifica a la base 12.”Finançament del programa”. 
 
11.2.- Si la demanda de serveis per part dels Ens locals fos superior a l'oferta, la Diputació 
de Barcelona es reserva el dret d’establir sistemes de distribució i/o de priorització dels 
serveis de teleassistència d’acord amb la planificació provincial i en funció de: 

 
a. Distribució proporcional a la població més gran de 80 anys que viu sola. 
b. Índex de cobertura del servei dins del territori de l’Ens local que fa la sol·licitud o 

demanda. 
c. Priorització d’aquelles persones usuàries que reuneixen les següents situacions de risc: 

major de 80 anys, malalties cròniques, manca de xarxa social o familiar i/o dificultats de 
mobilitat o caigudes freqüents 

d. Inexistència de rebuts pendents d’abonar a l’empresa proveïdora del servei. 
 

11.3.- A aquests efectes l'Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona 
comunicarà a les empreses/entitats contractades el nombre de serveis que corresponen a 
cada Ens local o bé els requisits imprescindibles de les persones demandants.  
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12.- Finançament del programa 
 
12.1.- El pressupost estimatiu del programa per als anys 2013 i 2014 és fixa en la quantitat 
biennal de 26.526.519,77 € IVA inclòs, que es finançarà des de la cooperació institucional 
en els termes següents: 

 

 7.468.478,48 € (el 28,15%) a càrrec de l’IMSERSO. 
 7.916.902,99 € (el 29,85%) a càrrec de l’Àrea d’atenció a les persones de la Diputació de 

Barcelona. 
 11.141.138,31 € (el 42%) a càrrec del Ens locals participants en el Programa. 

 
12.2.- Aquest pressupost s’ha establert en base a: 
 
a) Els preus màxims de licitació previstos per als contractes per a la prestació del servei de 
teleassistència, que són: 

 

Servei 
Import preu 
unitari màxim 
IVA exclòs 

Tipus 
impositiu 

IVA 
Import IVA 

Total import preu 
unitari màxim IVA 
inclòs 

Prestació mensual del 
servei a un usuari tipus A 

20,19 € 4 % 0,81 € 21 € 

Prestació mensual del 
servei a un usuari tipus B 

10,10 € 4 % 0,40 € 10,50 € 

Prestació mensual del 
servei a un usuari tipus C 

4,04 € 4 % 0,16 € 4,20 € 

 
 b) La previsió de serveis per al període 2013-2014, que es detalla a continuació: 

 

Any 2013 2014 
Evolució prevista del nombre de serveis 62.000 63.000 

 
12.3.- La despesa pluriennal de 7.916.902,99 € IVA inclòs, que finançarà la Diputació de 
Barcelona es farà efectiva a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 

 

 Import Orgànic Programa Econòmic 
Exercici 2013 3.897.398,39 € 60101 233 227 
Exercici 2014 4.019.504,60 € 60101 233 227 

 
12.4.-La despesa pluriennal d’ 11.141.138,31 €, IVA inclòs, anirà a càrrec dels Ens locals de 
la província de Barcelona participants en el programa de Teleassistència, que hauran de 
consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a les despeses derivades 
del funcionament del servei en el seu àmbit territorial. 
 
12.5.- La despesa pluriennal de 7.468.478,48 €, IVA inclòs que eventualment anirà a càrrec 
de l’IMSERSO pot ser aportada al Programa de dues maneres: 

 
a)  Mitjançant transferència anual de l’import corresponent a la Diputació de Barcelona. En 

aquest cas, la Diputació de Barcelona assumiria la contractació de la totalitat dels 
serveis previstos al punt 12.2., a partir dels recursos aportats per totes tres 
administracions. 

 
b)  Mitjançant la convocatòria d’un procés de contractació per a la prestació d’un nombre 

estimat de 18.000 serveis de teleassistència a la província de Barcelona. En aquest 
segon cas, amb els seus propis recursos i els dels Ens locals, la Diputació de 
Barcelona endegaria un procediment de contractació fins a la resta dels serveis 
previstos al punt 12.2. (45.000). 
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12.6.- En cas de dues empreses/entitats operant al territori per a la prestació del Servei 
Local de Teleassistència, cada Ens local disposarà d’un percentatge determinat de serveis 
de cadascuna d’elles, que en funció de les dades estimades de serveis, serien els següents: 
un 28% de serveis contractats per l’IMSERSO i un 72% de serveis contractats per la 
Diputació de Barcelona. 
 
12.7.- Si es produïssin modificacions en la relació convenial entre l’IMSERSO, la FEMP i la 
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Servei Local de Teleassistència que 
suposessin alguna variació de les presents bases, s’aprovaria una addenda en la que es 
regulessin les noves condicions. Si aquestes modifiquessin els criteris de distribució dels 
serveis o les quotes de participació en el finançament dels Ens locals, aquests haurien de 
manifestar el seu consentiment exprés. 
 
13.- Obligacions dels Ens locals 
 
Els Ens locals s'obliguen a:  
 
13.1.- Acceptar la/les empresa/es prestadores del servei contractades per la Diputació de 
Barcelona i eventualment per l’IMSERSO segons es descriu a la base anterior. 
 
13.2.-Comunicar al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació 
de Barcelona la relació d'usuaris/àries beneficiaries/àries del servei, així com les baixes que 
es produeixin. A aquest efecte el Servei Local de Teleassistència facilitarà el format de fitxa 
necessari a omplir per part de l'Ens local. 
 
13.3.- Aportar la coordinació professional necessària per a la correcta implementació del 
servei. 
 
13.4.- Posar en coneixement de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei amb la 
màxima celeritat possible. 
 
13.5.- Abonar directament, si s’escau, a les empreses/entitats prestadores del servei les 
quotes mensuals, prèvia presentació de la factura per part d'aquesta empresa/entitat. 
Aquestes quotes seran meritades a partir de la seva instal·lació. En aquesta meritació no es 
tindran en compte els períodes de suspensió temporal del servei. 
 
13.6.- Efectuar el pagament de les factures en els terminis previstos a l’article 216.4 del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic. 
 
13.7.- Comunicar al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i a la vista de 
la proposta de facturació mensual de les empreses/entitats operadores, la seva conformitat 
quant a la prestació del servei, per tal de que la Diputació pugui procedir al pagament de la 
part que li correspon. 
 
13.8.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de Barcelona, 
que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel Servei Local de 
Teleassistència.  
 
13.9.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat promogudes 
per la Diputació de Barcelona. 
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14.- Funcions d’inspecció i avaluació 
 
Els representants de la Diputació de Barcelona podran exercir, directament o a través d’una 
empresa/entitat externa, en qualsevol moment les funcions d’inspecció i avaluació del Servei 
Local de Teleassistència, sense perjudici dels mecanismes de control i seguiment que han 
d’establir els serveis socials municipals amb l’objectiu de vetllar per un correcte 
funcionament del servei. 
 
15.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
15.1.- Correspon als Ens locals de la província de Barcelona, participants en el programa, 
com a titulars de les dades de caràcter personal dels usuaris/es del servei de 
teleassistència, tenir-les degudament legalitzades. La Diputació de Barcelona com a 
directora del projecte vetllarà/col·laborarà amb l’Ens local per a què les empreses/entitats 
contractades ajustin la seva actuació a la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
15.2.- Els Ens locals participants en el programa, com a Responsables dels respectius 
fitxers, autoritzen a la Diputació de Barcelona a subcontractar la prestació del Servei Local 
de Teleassistència, la seva inspecció,. Així mateix, els Ens locals participants autoritzen la 
subcontractació en cadena exclusivament en el cas de l’elaboració d’estudis i enquestes de 
satisfacció prèvia comunicació i conformitat de la Diputació de Barcelona. 
 
15.3.- La Diputació de Barcelona en la seva qualitat d’encarregada del tractament 
formalitzarà el corresponent contracte amb les empreses/entitats prestadores dels serveis 
subcontractats en els termes de l’art. 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i exigirà la formalització de 
similar instrument jurídic en les possibles subcontractacions en cadena que es puguin 
produir. Els esmentats contractes restaran a disposició dels Ens locals participants en el 
programa per a les comprovacions que considerin oportú realitzar. 
 
15.4.- La Diputació de Barcelona no tindrà accés a les dades personals contingudes en 
fitxers dels que no en sigui responsable, ni acceptarà dades personals llevat dels casos en 
què hagi estat autoritzada de manera expressa pel responsable del fitxer. 
 
15.5.- Les empreses/entitats col·laboradores vetllaran per què l’usuari/ària del servei rebi la 
necessària informació sobre el tractament de dades a realitzar i l’ús per al qual li són 
requerides en compliment del que disposa l’art. 5 de la LOPD tot seguint les instruccions i 
models facilitats. 
 
15.6.- La Diputació de Barcelona tractarà les dades de caràcter personal derivades de la 
prestació del servei d’acord amb les previsions que tot seguit es detallaran, quedant sota la 
seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquestes Bases, o en les 
instruccions expresses que li siguin comunicades pels òrgans competents dels Ens locals 
participants: 
 
a) Les dades facilitades pels Ens locals participants, així com les recollides i tractades en 
compliment del servei prestat, únicament seran utilitzades per a la realització de les 
actuacions previstes en aquestes Bases i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el 
grau de satisfacció dels usuaris del servei de Teleassistència. 
 
b) La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i 
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equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, en concret 
vetllarà per l’aplicació de mesures de seguretat de nivell alt especificades al RD 1720/2007, 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD. 
 
c) Així mateix resta obligada al deure de secret, deure atribuïble a totes les persones que 
intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions establertes 
a l’art. 10 LOPD. 
 
d) Donades les característiques de les dades tractades no es permet que les 
empreses/entitats subcontractades realitzin cap tractament de dades fora del territori 
espanyol. 
 
e) Els productes de software destinats al tractament automatitzat de dades de caràcter 
personal hauran d’incloure en la seva descripció tècnica el nivell de seguretat que permetin 
garantir d’acord amb el que estableix el Reglament de desenvolupament de la LOPD pel 
que fa a les mesures de seguretat en el tractament de dades de caràcter personal. 
 
15.7.- En el cas que la Diputació de Barcelona, o l’empresa/entitat col·laboradora, rebi 
qualsevol petició d’exercici dels drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició haurà 
de notificar-ho al Responsable del fitxer de manera immediata, i en qualsevol cas abans de 
24 hores des de la recepció de la petició. 
 
15.8.- Un cop finalitzats els treballs, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o 
destrucció de les dades inicialment facilitades i les obtingudes en execució dels treballs 
realitzats, obligació aquesta que es projectarà també sobre les empreses/entitats 
subcontractades. 
 
15.9.- L’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona podrà conservar un 
subconjunt de dades dissociades per a la realització d’estudis o estadístiques relacionades 
amb la prestació del servei prevista en aquestes Bases.  
 
16.- Vigència 
 
Les presents Bases entraran en vigor l’1 de gener de 2013 i  estendran la seva vigència fins 
el 31 de desembre de 2014, podent ser prorrogades de forma expressa per un altre període 
de dos anys.“ 

 
Segon.- Publicar les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de 
Teleassistència–Any 2013 i 2014” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al 
seu general coneixement. 
 
Tercer.- Facultar expressament a la Vice-presidenta 4a i Presidenta delegada l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès per a la formalització de 
quants documents i adopció de quantes resolucions siguin necessàries per al 
desenvolupament i execució del programa de teleassistència domiciliària. 
 
75.- Dictamen que proposa aprovar la concessió de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport als Serveis Socials d’Atenció 
Domiciliària per als ens locals de la província de Barcelona fins a 300.000 
habitants, adherits a la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària en 
els termes que s’expressen al Catàleg de suport als serveis i activitats locals per 
a l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 26 de gener 2012, va aprovar 
el dictamen que aprova el Catàleg de recursos de concertació i de la convocatòria de 
suport als serveis i a les activitats locals 2012. 
 
Vist que en el Catàleg 2012 es preveu l’acció de suport “serveis socials d’atenció 
domiciliària”, gestionada pel Servei d’Acció Social i consistent en fons de prestació, els 
quals es caracteritzen per ser suports econòmics calculats en base a l’aplicació 
proporcional de criteris objectius que recullen les característiques socioeconòmiques 
de tots els ens adherits al Protocol general del Pla de Concertació o d’un col·lectiu 
definit d’ens adherits. 
 
Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Ajuntaments de 
municipis adherits a la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció Domiciliaria, fins a 
300.000 habitants, els seus ens dependents, consorcis i mancomunitats i consells 
comarcals amb la delegació municipal expressa de la gestió, tots tenen garantida una 
dotació econòmica destinada al suport dels serveis socials d’atenció domiciliària. 
Aquesta aportació s’estableix tenint en compte els habitants majors de 65 anys dels 
municipis segons el padró d’habitants de data 1 de gener de 2010. 
 
Vist que les ràtio establertes són les següents: 
 

-6,88 € per habitant major de seixanta-cinc anys per als Ajuntaments de municipis 
de més de 20.000 habitants. 
-8,25 € per habitant major de seixanta-cinc anys per als Ajuntaments de municipis 
de 10.000 a 20.000 habitants. 
-9,63 € per habitant major de seixanta-cinc anys per als Ajuntaments de municipis  
de menys de 10.000 habitants. 

 
Vist que cal procedir a la introducció d’una mesura correctora en el càlcul dels ajuts 
consistents en fons de prestació, per la qual es garanteixi un mínim de 600 € a aquells 
ajuntaments que, aplicant la ràtio anterior, els correspondria un import inferior a 600 €. 
 
Vist l’article 15 de la convocatòria 2012, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada eleva a la Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, 
si ho estima oportú, s’adoptin els següents: 
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ACORDS 
 
Primer.- Procedir a la modificació de la línia de suport del Catàleg 2012 ”Finançament 
dels Serveis Socials d’Atenció Domiciliària”, consistent en fons de prestació, motivada 
per la voluntat de garantir un ajut mínim de 600 € a aquells ajuntaments que, un cop 
aplicats les ràtios establertes per a aquest fons, obtenen un import inferior. Aquesta 
modificació s’inclou en la línia de suport esmentada inclosa en el Catàleg 2012, que 
queda redactada en els termes següents: 
 
“Finançament dels Serveis Socials d’Atenció Domiciliària 
 
Tots els ajuntaments adherits a la Xarxa Local de Serveis Socials d’Atenció 
Domiciliària tenen garantida una dotació econòmica destinada al suport dels serveis 
locals d’atenció domiciliària que es fixa en una quantitat mínima de 600 €. Aquesta 
aportació s’estableix tenint en compte el nombre d’habitants dels municipis segons el 
padró amb data 1 de gener de 2010 i les ràtios següents: 
 

- 6,88 € per habitant major de 65 anys per als municipis de més de 20.000 
habitants 

- 8,25 € per habitant major de 65 anys per als municipis de 10.000 a 20.000 
habitants 

- 9,63 € per habitant major de 65 anys per als municipis de menys de 10.000 
habitants 

 
Per a aquesta recurs no cal presentar sol·licitud. 
 
Criteris de valoració i priorització: 
 Trams de població 
 Ràtio euro/habitant 
 
Destinataris: 
 
Ajuntaments de municipis de fins a 300.000 habitants o els seus ens 
dependents, consorcis, mancomunitats i consells comarcals amb delegació 
municipal expressa.” 

 
Segon.- Aprovar la següent resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons 
de prestació de suport “Serveis socials d’atenció domiciliària”, en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de concertació: 
 

ENS BENEFICIARI 
MÉS 65 
(Gener 
2010) 

NIF 
Núm. 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
CONCEDIT 

CODI XBMQ 

Abrera 1.306  P0800100J 1203000782/1               10.774,50 €  12/Y/80287 
Aguilar de Segarra 57  P0800200H 1203000782/2                   600 €  12/Y/80286 
Alella 1.336  P0800300F 1203000782/3               12.865,68 €  12/Y/80285 
Ametlla del Vallès (L') 869  P0800500A 1203000782/4                8.368,47 €  12/Y/80284 
Arenys de Mar 2.751  P0800600I 1203000782/5               22.695,75 €  12/Y/80281 
Arenys de Munt 1.208  P0800700G 1203000782/6               11.633,04 €  12/Y/80279 
Argençola 39  P0800800E 1203000782/7                   600 €  12/Y/80278 
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ENS BENEFICIARI 
MÉS 65 
(Gener 
2010) 

NIF 
Núm. 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
CONCEDIT 

CODI XBMQ 

Argentona 1.697  P0800900C 1203000782/8               14.000,25 €  12/Y/80276 
Artés 950  P0801000A 1203000782/9                9.148,50 €  12/Y/80275 
Avià 435  P0801100I 1203000782/10                4.189,05 €  12/Y/80274 
Avinyó 481  P0801200G 1203000782/11                4.632,03 €  12/Y/80272 
Avinyonet del Penedès 291  P0801300E 1203000782/12                2.802,33 €  12/Y/80271 
Badalona 33.481  P0801500J 1203000782/13             230.349,28 €  12/Y/80269 
Bagà 542  P0801600H 1203000782/14                5.219,46 €  12/Y/80268 
Balsareny 682  P0801800D 1203000782/15                6.567,66 €  12/Y/80266 
Begues 589  P0802000J 1203000782/16                5.672,07 €  12/Y/80264 
Bellprat 27  P0802100H                     600 € 12/Y/80263 
Berga 3.463  P0802200F 1203000782/17               28.569,75 €  12/Y/80261 
Bigues i Riells 971  P0802300D 1203000782/18                9.350,73 €  12/Y/80260 
Borredà 145  P0802400B 1203000782/19                1.396,35 €  12/Y/80258 
Bruc (El) 222  P0802500I 1203000782/20                2.137,86 €  12/Y/80257 
Cabanyes del Penedès (Les) 103  P0802700E 1203000782/21                   991,89 €  12/Y/80255 
Cabrera d'Anoia 163  P0802800C 1203000782/22                1.569,69 €  12/Y/80254 
Cabrera de Mar 589  P0802900A 1203000782/23                5.672,07 €  12/Y/80252 
Cabrils 723  P0803000I 1203000782/24                6.962,49 €  12/Y/80251 
Calaf 636  P0803100G 1203000782/25                6.124,68 €  12/Y/80249 
Caldes d'Estrac 492  P0803200E 1203000782/26                4.737,96 €  12/Y/80246 
Caldes de Montbui 2.531  P0803300C 1203000782/27               20.880,75 €  12/Y/80245 
Calders 161  P0803400A 1203000782/28                1.550,43 €  12/Y/80389 
Calella 3.157  P0803500H 1203000782/29               26.045,25 €  12/Y/80243 
Calonge de Segarra 57  P0803600F 1203000782/30                   600 €  12/Y/80241 
Callús 336  P0803700D 1203000782/31                3.235,68 €  12/Y/80239 
Campins 47  P0803800B 1203000782/32                   600 €  12/Y/80238 
Canet de Mar 2.455  P0803900J 1203000782/33               20.253,75 €  12/Y/80235 
Canovelles 1.940  P0804000H 1203000782/34               16.005 €  12/Y/80234 
Cànoves i Samalús 392  P0804100F 1203000782/35                3.774,96 €  12/Y/80232 
Canyelles 425  P0804200D 1203000782/36                4.092,75 €  12/Y/80231 
Capellades 997  P0804300B 1203000782/37                9.601,11 €  12/Y/80229 
Capolat 17  P0804400J 1203000782/38                   600 €  12/Y/80228 
Cardedeu 2.177  P0804500G 1203000782/39               17.960,25 €  12/Y/80226 
Cardona 1.264  P0804600E 1203000782/40               12.172,32 €  12/Y/80225 
Carme 160  P0804700C 1203000782/41                1.540,80 €  12/Y/80223 
Casserres 407  P0804800A 1203000782/42                3.919,41 €  12/Y/80222 
Castellar del Riu 30  P0804900I 1203000782/43                   600 €  12/Y/80220 
Castellar del Vallès 2.829  P0805000G 1203000782/44               19.463,52 €  12/Y/80218 
Castellar de n'Hug 37  P0805100E 1203000782/45                   600 €  12/Y/80217 
Castellbell i el Vilar 648  P0805200C 1203000782/46                6.240,24 €  12/Y/80216 
Castellbisbal 1.273  P0805300A 1203000782/47               10.502,25 €  12/Y/80214 
Castellcir  105  P0805400I 1203000782/48                1.011,15 €  12/Y/80390 
Castelldefels 7.085  P0805500F 1203000782/49               48.744,80 €  12/Y/80212 
Castell de l'Areny 10  P0805600D 1203000782/50                   600 €  12/Y/80211 
Castellet i la Gornal 353  P0805700B 1203000782/51                3.399,39 €  12/Y/80210 
Castellfollit del Boix 90  P0805800J 1203000782/52                   866,70 €  12/Y/80208 
Castellfollit de Riubregós 55  P0805900H 1203000782/53                   600 €  12/Y/80206 
Castellgalí 281  P0806000F 1203000782/54                2.706,03 €  12/Y/80205 
Castellnou de Bages 108  P0806100D 1203000782/55                1.040,04 €  12/Y/80204 
Castellolí 86  P0806200B 1203000782/56                   828,18 €  12/Y/80203 
Castellterçol 478  P0806300J 1203000782/57                4.603,14 €  12/Y/80391 
Castellví de la Marca 299  P0806400H 1203000782/58                2.879,37 €  12/Y/80201 
Castellví de Rosanes 223  P0806500E 1203000782/59                2.147,49 €  12/Y/80199 
Centelles 1.259  P0806600C 1203000782/60               12.124,17 €  12/Y/80198 
Cervelló 1.051  P0806700A 1203000782/61               10.121,13 €  12/Y/80197 
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Collbató 379  P0806800I 1203000782/62                3.649,77 €  12/Y/80195 
Copons 55  P0807000E 1203000782/63                   600 €  12/Y/80191 
Corbera de Llobregat 1.540  P0807100C 1203000782/64               12.705 €  12/Y/80190 
Cornellà de Llobregat 15.319  P0807200A 1203000782/65             105.394,72 €  12/Y/80188 
Cubelles 1.821  P0807300I 1203000782/66               15.023,25 €  12/Y/80096 
Dosrius 490  P0807400G 1203000782/67                4.718,70 €  12/Y/80095 
Esparreguera 2.824  P0807500D 1203000782/68               19.429,12 €  12/Y/80094 
Esplugues de Llobregat 8.308  P0807600B 1203000782/69               57.159,04 €  12/Y/80093 
Espunyola (L') 72  P0807700J 1203000782/70                   693,36 €  12/Y/80092 
Estany (L') 103  P0807800H 1203000782/71                   991,89 €  12/Y/80387 
Fígols 21  P0807900F 1203000782/72                   600 €  12/Y/80091 
Fogars de Montclús 81  P0808000D 1203000782/73                   780,03 €  12/Y/80090 
Fogars de la Selva 199  P0808100B 1203000782/74                1.916,37 €  12/Y/80089 
Fonollosa 194  P0808300H 1203000782/75                1.868,22 €  12/Y/80088 
Font-rubí 319  P0808400F 1203000782/76                3.071,97 €  12/Y/80087 
Franqueses del Vallès (Les) 2.011  P0808500C 1203000782/77               16.590,75 €  12/Y/80086 
Gallifa 30  P0808600A 1203000782/78                   600 €  12/Y/80085 
Garriga (La) 2.157  P0808700I 1203000782/79               17.795,25 €  12/Y/80084 
Gavà - Patronat Municipal de 
Serveis Comunitaris 

6.567 P5808802B 1203000782/80 45.180,96 € 12/Y/80082 

Gaià 26  P0808900E 1203000782/81                   600 €  12/Y/80081 
Gelida 935  P0809000C 1203000782/82                9.004,05 €  12/Y/80080 
Gironella 1.194  P0809100A 1203000782/83               11.498,22 €  12/Y/80079 
Gisclareny 5  P0809200I 1203000782/84                   600 €  12/Y/80078 
Granada (La) 285  P0809300G 1203000782/85                2.744,55 €  12/Y/80077 
Granera 15  P0809400E 1203000782/86                   600 €  12/Y/80386 
Granollers 8.771  P0809500B 1203000782/87               60.344,48 €  12/Y/80076 
Gualba 158  P0809600J 1203000782/88                1.521,54 €  12/Y/80075 
Sant Salvador de Guardiola 420  P0809700H 1203000782/89                4.044,60 €  12/Y/80074 
Guardiola de Berguedà 239  P0809800F 1203000782/90                2.301,57 €  12/Y/80073 
Hospitalet de Llobregat (L')  47.892  P0810000J 1203000782/91             329.496,96 €  12/Y/80072 
Igualada 6.609  P0810100H 1203000782/92               45.469,92 €  12/Y/80071 
Jorba 141  P0810200F 1203000782/93                1.357,83 €  12/Y/80070 
Llacuna (La) 214  P0810300D 1203000782/94                2.060,82 €  12/Y/80069 
Llagosta (La) 2.004  P0810400B 1203000782/95               16.533 €  12/Y/80068 
Llinars del Vallès 1.322  P0810500I 1203000782/96               12.730,86 €  12/Y/80067 
Lliçà d'Amunt 1.773  P0810600G 1203000782/97               14.627,25 €  12/Y/80066 
Lliçà de Vall 823  P0810700E 1203000782/98                7.925,49 €  12/Y/80065 
Malgrat de Mar 3.169  P0810900A 1203000782/99               26.144,25 €  12/Y/80064 
Manlleu 3.259  P0811100G 1203000782/100               22.421,92 €  12/Y/80063 
Manresa 14.290  P0811200E 1203000782/101               98.315,20 €  12/Y/80062 
Martorell - Patronat Municipal 
de Serveis d'Atenció a les 
Persones 

3.762 P5811301J 1203000782/102 25.882,56 € 12/Y/80061 

Martorelles 825  P0811400A 1203000782/103                7.944,75 €  12/Y/80059 
Masies de Voltregà (Les) 478  P0811600F 1203000782/104                4.603,14 €  12/Y/80058 
Masnou (El) 3.603  P0811700D 1203000782/105               24.788,64 €  12/Y/80057 
Masquefa 967  P0811800B 1203000782/106                9.312,21 €  12/Y/80056 
Matadepera 1.071  P0811900J 1203000782/107               10.313,73 €  12/Y/80055 
Mataró 18.310  P0812000H 1203000782/108             125.972,80 €  12/Y/80054 
Mediona 447  P0812100F 1203000782/109                4.304,61 €  12/Y/80060 
Molins de Rei 3.487  P0812200D 1203000782/110               23.990,56 €  12/Y/80053 
Mollet del Vallès 6.622  P0812300B 1203000782/111               45.559,36 €  12/Y/80052 
Montcada i Reixac 4.678  P0812400J 1203000782/112               32.184,64 €  12/Y/80051 
Montgat 1.353  P0812500G 1203000782/113               11.162,25 €  12/Y/80050 
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Monistrol de Montserrat 543  P0812600E 1203000782/114                5.229,09 €  12/Y/80049 
Monistrol de Calders 136  P0812700C 1203000782/115                1.309,68 €  12/Y/80388 
Montclar 31  P0812900I 1203000782/116                   600 €  12/Y/80048 
Montesquiu 183  P0813000G 1203000782/117                1.762,29 €  12/Y/80047 
Montmajor 107  P0813100E 1203000782/118                1.030,41 €  12/Y/80046 
Montmaneu 54  P0813200C 1203000782/119                   600 €  12/Y/80045 
Figaró-Montmany 216  P0813300A 1203000782/120                2.080,08 €  12/Y/80044 
Montmeló 1.287  P0813400I 1203000782/121               12.393,81 €  12/Y/80043 
Montornès del Vallès 1.897  P0813500F 1203000782/122               15.650,25 €  12/Y/80042 
Montseny 77  P0813600D 1203000782/123                   741,51 €  12/Y/80041 
Moià 903  P0813700B 1203000782/124                8.695,89 €  12/Y/80392 
Mura 37  P0813800J 1203000782/125                   600 €  12/Y/80040 
Navarcles 1.056  P0813900H 1203000782/126               10.169,28 €  12/Y/80039 
Navàs 1.213  P0814000F 1203000782/127               11.681,19 €  12/Y/80038 
Nou de Berguedà (La) 46  P0814100D 1203000782/128                   600 €  12/Y/80037 
Òdena 504  P0814200B 1203000782/129                4.853,52 €  12/Y/80036 
Olvan 223  P0814300J 1203000782/130                2.147,49 €  12/Y/80035 
Olèrdola 427  P0814400H 1203000782/131                4.112,01 €  12/Y/80034 
Olesa de Bonesvalls 227  P0814500E 1203000782/132                2.186,01 €  12/Y/80033 
Olesa de Montserrat 3.212  P0814600C 1203000782/133               22.098,56 €  12/Y/80032 
Olivella 283  P0814700A 1203000782/134                2.725,29 €  12/Y/80031 
Orís 47  P0814900G 1203000782/135                   600 €  12/Y/80030 
Orpí 32  P0815100C 1203000782/136                   600 €  12/Y/80029 
Òrrius 96  P0815200A 1203000782/137                   924,48 €  12/Y/80028 
Pacs del Penedès 122  P0815300I 1203000782/138                1.174,86 €  12/Y/80027 
Palafolls 965  P0815400G 1203000782/139                9.292,95 €  12/Y/80026 
Palau-solità i Plegamans 1.635  P0815500D 1203000782/140               13.488,75 €  12/Y/80025 
Pallejà 1.338  P0815600B 1203000782/141               11.038,50 €  12/Y/80024 
Papiol (El) 535  P0815700J                  5.152,05 € 12/Y/80023 
Parets del Vallès 2.119  P0815800H 1203000782/142               17.481,75 €  12/Y/80022 
Piera 2.156  P0816000D 1203000782/143               17.787 €  12/Y/80021 
Hostalets de Pierola (Els) 280  P0816100B 1203000782/144                2.696,40 €  12/Y/80020 
Pineda de Mar 4.132  P0816200J 1203000782/145               28.428,16 €  12/Y/80019 
Pla del Penedès (El) 210  P0816300H 1203000782/146                2.022,30 €  12/Y/80018 
Pobla de Claramunt (La) 366  P0816400F 1203000782/147                3.524,58 €  12/Y/80017 
Pobla de Lillet (La) 386  P0816500C 1203000782/148                3.717,18 €  12/Y/80016 
Polinyà 593  P0816600A 1203000782/149                5.710,59 €  12/Y/80283 
Pontons 86  P0816700I 1203000782/150                   828,18 €  12/Y/80282 
Prat de Llobregat (El) 9.576  P0816800G 1203000782/151               65.882,88 €  12/Y/80280 
Prats de Rei (Els) 124  P0816900E 1203000782/152                1.194,12 €  12/Y/80277 
Premià de Mar 4.193  P0817100A 1203000782/153               28.847,84 €  12/Y/80273 
Puigdàlber 82  P0817300G 1203000782/154                   789,66 €  12/Y/80270 
Puig-reig 1.086  P0817400E 1203000782/155               10.458,18 €  12/Y/80267 
Pujalt 49  P0817500B 1203000782/156                   600 €  12/Y/80265 
Quar (La) 15  P0817600J 1203000782/157                   600 €  12/Y/80262 
Rajadell 96  P0817700H 1203000782/158                   924,48 €  12/Y/80259 
Rellinars 102  P0817800F 1203000782/159                   982,26 €  12/Y/80256 
Ripollet 4.632  P0817900D 1203000782/160               31.868,16 €  12/Y/80253 
Roca del Vallès (La) 1.225  P0818000B 1203000782/161               10.106,25 €  12/Y/80250 
Pont de Vilomara i Rocafort 
(El) 

550 P0818100J 1203000782/162 5.296,50 € 12/Y/80248 

Roda de Ter 1.082  P0818200H 1203000782/163               10.419,66 €  12/Y/80247 
Rubí 9.092  P0818300F 1203000782/164               62.552,96 €  12/Y/80244 
Rubió 44  P0818400D 1203000782/165                   600 €  12/Y/80242 
Sabadell 34.670  P0818600I 1203000782/166             238.529,60 €  12/Y/80240 
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Sagàs 29  P0818700G 1203000782/167                   600 €  12/Y/80237 
Sant Pere Sallavinera 47  P0818800E 1203000782/168                   600 €  12/Y/80236 
Saldes 70  P0818900C 1203000782/169                   674,10 €  12/Y/80233 
Sallent 1.612  P0819000A 1203000782/170               15.523,56 €  12/Y/80230 
Santpedor 1.016  P0819100I 1203000782/171                9.784,08 €  12/Y/80227 
Sant Iscle de Vallalta 193  P0819200G 1203000782/172                1.858,59 €  12/Y/80224 
Sant Adrià de Besòs 5.662  P0819300E 1203000782/173               38.954,56 €  12/Y/80221 
Sant Andreu de la Barca 2.856  P0819500J 1203000782/174               19.649,28 €  12/Y/80219 
Sant Andreu de Llavaneres 1.420  P0819600H 1203000782/175               11.715 €  12/Y/80215 
Sant Antoni de Vilamajor 694  P0819700F 1203000782/176                6.683,22 €  12/Y/80213 
Sant Boi de Llobregat 12.724  P0819900B 1203000782/177               87.541,12 €  12/Y/80209 
Sant Celoni 2.624  P0820100F 1203000782/178               21.648 €  12/Y/80207 
Sant Cebrià de Vallalta 358  P0820200D 1203000782/179                3.447,54 €  12/Y/80202 
Sant Climent de Llobregat 429  P0820300B 1203000782/180                4.131,27 €  12/Y/80200 
Sant Cugat del Vallès 8.518  P0820400J 1203000782/181               58.603,84 €  12/Y/80196 
Sant Cugat Sesgarrigues 168  P0820500G 1203000782/182                1.617,84 €  12/Y/80193 
Sant Esteve de Palautordera 274  P0820600E 1203000782/183                2.638,62 €  12/Y/80192 
Sant Esteve Sesrovires - 
Patronat Municipal de Serveis 
d'Atenció a les Persones 

884 P5820701J 1203000782/184 8.512,92 € 12/Y/80189 

Sant Fost de Campsentelles 1.244  P0820800A 1203000782/185               11.979,72 €  12/Y/80187 
Sant Feliu de Codines 877  P0820900I 1203000782/186                8.445,51 €  12/Y/80186 
Sant Feliu de Llobregat 6.277  P0821000G 1203000782/187               43.185,76 €  12/Y/80184 
Sant Fruitós de Bages 999  P0821200C 1203000782/188                9.620,37 €  12/Y/80183 
Vilassar de Dalt 1.394  P0821300A 1203000782/189               13.424,22 €  12/Y/80182 
Sant Hipòlit de Voltregà 659  P0821400I 1203000782/190                6.346,17 €  12/Y/80181 
Sant Jaume de Frontanyà 4  P0821500F 1203000782/191                   600 €  12/Y/80180 
Sant Joan Despí 4.353  P0821600D 1203000782/192               29.948,64 €  12/Y/80179 
Sant Joan de Vilatorrada 1.696  P0822500E 1203000782/193               13.992 €  12/Y/80178 
Vilassar de Mar 3.027  P0821700B 1203000782/194               24.972,75 €  12/Y/80177 
Sant Just Desvern 2.594  P0821900H 1203000782/195               21.400,50 €  12/Y/80176 
Sant Llorenç d'Hortons 322  P0822000F 1203000782/196                3.100,86 €  12/Y/80175 
Sant Llorenç Savall 480  P0822100D 1203000782/197                4.622,40 €  12/Y/80174 
Sant Martí de Tous 224  P0822600C 1203000782/198                2.157,12 €  12/Y/80173 
Sant Martí Sarroca 570  P0822700A 1203000782/199                5.489,10 €  12/Y/80172 
Sant Martí Sesgueioles 74  P0822800I 1203000782/200                   712,62 €  12/Y/80171 
Sant Mateu de Bages 205  P0822900G 1203000782/201                1.974,15 €  12/Y/80170 
Premià de Dalt 1.356  P0823000E 1203000782/202               11.187 €  12/Y/80169 
Sant Pere de Ribes 3.293  P0823100C 1203000782/203               22.655,84 €  12/Y/80168 
Sant Pere de Riudebitlles 442  P0823200A 1203000782/204                4.256,46 €  12/Y/80167 
Sant Pere de Vilamajor 526  P0823400G 1203000782/205                5.065,38 €  12/Y/80166 
Sant Pol de Mar 825  P0823500D 1203000782/206                7.944,75 €  12/Y/80165 
Sant Quintí de Mediona 401  P0823600B 1203000782/207                3.861,63 €  12/Y/80164 
Sant Quirze de Besora 547  P0823700J 1203000782/208                5.267,61 €  12/Y/80163 
Sant Quirze del Vallès 1.712  P0823800H 1203000782/209               14.124 €  12/Y/80162 
Sant Quirze Safaja 67  P0823900F 1203000782/210                   645,21 €  12/Y/80385 
Sant Sadurní d'Anoia 1.863  P0824000D 1203000782/211               15.369,75 €  12/Y/80161 
Marganell 68  P0824200J 1203000782/212                   654,84 €  12/Y/80160 
Santa Cecília de Voltregà 39  P0824300H 1203000782/213                   600 €  12/Y/80159 
Santa Coloma de Cervelló 815  P0824400F 1203000782/214                7.848,45 €  12/Y/80158 
Santa Coloma de Gramenet 19.991  P0824500C 1203000782/215             137.538,08 €  12/Y/80157 
Santa Eulàlia de Ronçana 1.014  P0824800G 1203000782/216                9.764,82 €  12/Y/80156 
Santa Fe del Penedès 51  P0824900E 1203000782/217                   600 €  12/Y/80155 
Santa Margarida de Montbui 1.404  P0825000C 1203000782/218               13.520,52 €  12/Y/80154 
Santa Margarida i els Monjos 796  P0825100A 1203000782/219                7.665,48 €  12/Y/80153 
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Barberà del Vallès 3.688  P0825200I 1203000782/220               25.373,44 €  12/Y/80152 
Santa Maria de Besora 51  P0825300G 1203000782/221                   600 €  12/Y/80151 
Santa Maria de Merlès 30  P0825500B 1203000782/222                   600 €  12/Y/80150 
Santa Maria de Martorelles 107  P0825600J 1203000782/223                1.030,41 €  12/Y/80149 
Santa Maria de Miralles 27  P0825700H 1203000782/224                   600 €  12/Y/80148 
Santa Maria d'Oló 231  P0825800F 1203000782/225                2.224,53 €  12/Y/80384 
Santa Maria de Palautordera 1.186  P0825900D 1203000782/226               11.421,18 €  12/Y/80147 
Santa Perpètua de Mogoda 2.749  P0826000B 1203000782/227               18.913,12 €  12/Y/80146 
Santa Susanna 438  P0826100J 1203000782/228                4.217,94 €  12/Y/80145 
Sant Vicenç de Castellet 1.592  P0826200H 1203000782/229               15.330,96 €  12/Y/80144 
Sant Vicenç dels Horts 3.836  P0826300F 1203000782/230               26.391,68 €  12/Y/80143 
Sant Vicenç de Montalt 700  P0826400D 1203000782/231                6.741 €  12/Y/80142 
Cerdanyola del Vallès 7.792  P0826600I 1203000782/232               53.608,96 €  12/Y/80141 
Sentmenat 956  P0826700G 1203000782/233                9.206,28 €  12/Y/80140 
Cercs 357  P0826800E 1203000782/234                3.437,91 €  12/Y/80139 
Sitges 4.120  P0827000A 1203000782/235               28.345,60 €  12/Y/80138 
Sora 35  P0827200G 1203000782/236                   600 €  12/Y/80137 
Subirats 576  P0827300E 1203000782/237                5.546,88 €  12/Y/80136 
Súria 1.446  P0827400C 1203000782/238               13.924,98 €  12/Y/80135 
Tagamanent 52  P0827600H 1203000782/239                   600 €  12/Y/80134 
Talamanca 22  P0827700F 1203000782/240                   600 €  12/Y/80133 
Terrassa 31.374  P0827900B 1203000782/241             215.853,12 €  12/Y/80132 
Teià 908  P0828100H 1203000782/242                8.744,04 €  12/Y/80131 
Tiana 932  P0828200F 1203000782/243                8.975,16 €  12/Y/80130 
Tordera 2.356  P0828400B 1203000782/244               19.437 €  12/Y/80129 
Torelló 2.331  P0828500I 1203000782/245               19.230,75 €  12/Y/80128 
Torre de Claramunt (La) 426  P0828600G 1203000782/246                4.102,38 €  12/Y/80127 
Torrelavit 261  P0828700E 1203000782/247                2.513,43 €  12/Y/80126 
Torrelles de Foix 430  P0828800C 1203000782/248                4.140,90 €  12/Y/80125 
Torrelles de Llobregat 534  P0828900A 1203000782/249                5.142,42 €  12/Y/80124 
Ullastrell 224  P0829000I 1203000795/1                2.157,12 €  12/Y/80123 
Vacarisses 624  P0829100G 1203000795/2                6.009,12 €  12/Y/80122 
Vallbona d'Anoia 215  P0829200E 1203000795/3                2.070,45 €  12/Y/80121 
Vallcebre 79  P0829300C 1203000795/4                   760,77 €  12/Y/80120 
Vallgorguina 264  P0829500H 1203000795/5                2.542,32 €  12/Y/80119 
Vallirana 1.818  P0829600F 1203000795/6               14.998,50 €  12/Y/80118 
Vallromanes 226  P0829700D 1203000795/7                2.176,38 €  12/Y/80117 
Veciana 48  P0829800B 1203000795/8                   600 €  12/Y/80116 
Vic 6.271  P0829900J 1203000795/9               43.144,48 €  12/Y/80115 
Vilada 143  P0830000F 1203000795/10                1.377,09 €  12/Y/80114 
Viladecavalls 698  P0830100D 1203000795/11                6.721,74 €  12/Y/80113 
Viladecans 8.180  P0830200B 1203000795/12               56.278,40 €  12/Y/80112 
Vilanova del Camí 1.579  P0830300J 1203000795/13               13.026,75 €  12/Y/80111 
Vilobí del Penedès 195  P0830500E 1203000795/14                1.877,85 €  12/Y/80110 
Vilafranca del Penedès 5.799  P0830600C 1203000795/15               39.897,12 €  12/Y/80109 
Vilalba Sasserra 89  P0830700A 1203000795/16                   857,07 €  12/Y/80108 
Vilanova i la Geltrú 10.568  P0830800I 1203000795/17               72.707,84 €  12/Y/80107 
Viver i Serrateix 44  P0830900G 1203000795/18                   600 €  12/Y/80106 
Vilanova del Vallès 509  P0831000E 1203000795/19                4.901,67 €  12/Y/80105 
Sant Julià de Cerdanyola 61  P0831100C 1203000795/20                   600 €  12/Y/80104 
Badia del Vallès 2.191  P0831200A 1203000795/21               18.075,75 €  12/Y/80103 
Palma de Cervelló (La) 347  P5831301F 1203000795/22                3.341,61 €  12/Y/80102 

TOTAL 572.588             4.277.559,75 €   
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CONSORCI 
BENEFICIARI 

MÉS 65 
(Gener 
2010) 

NIF 
Núm. 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT CONCEDIT CODI XBMQ 

CONSORCI D'OSONA DE 
SERVEIS SOCIALS 

3.388 P0800147A 1203000778/1 33.555,99 € 12/Y/80099 

CONSORCI PROMOCIÓ 
MPIS. LLUÇANÈS 

1.705 P0800097H 1203000778/2 17.743,53 € 12/Y/80098 

TOTAL 5.093                 51.299,52 €   
 

MANCOMUNITAT 
BENEFICIÀRIA 

MÉS 65 
(Gener 
2010) 

NIF 
Núm. 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT CONCEDIT CODI XBMQ 

MANCOMUNITAT 
INTERMPAL.VOLUNT. LA 
PLANA 

4.284 P0800024B 1203000779/1 41.677,83 € 12/Y/80097 

 
Tercer.- Disposar la despesa total de 4.370.537,10 € a càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents: un import de 4.277.559,75 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/233A0/46250, un import de 51.299,52 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/233A0/46750, i un import de 41.677,83 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/233A0/46350 del pressupost de l’any 2012 del Servei d’Acció Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones. 
 
Condicionar els ajuts dels següents ajuntaments a l’aprovació de la corresponent 
modificació de crèdit per un import de 5.537,10 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/233A0/46250: 
 

ENS BENEFICIARI 
MÉS 65 
(Gener 
2010) 

NIF 
Núm. OPERACIÓ 

COMPTABLE 
IMPORT 

CONCEDIT 
CODI XBMQ 

Bellprat 27  P0802100H                     600 € 12/Y/80263 
Papiol (El) 535  P0815700J               5.152,05 € 12/Y/80023 

 
Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les presents accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2012: 
 

1. Acceptació 
 

1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a 
molt tard el 15 de juliol de 2012, manifestin expressament l’acceptació de 
l’ajut així com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució, mitjançant el model normalitzat YG-0102. Aquesta acceptació pot 
ser per la totalitat de l’ajut o parcial. 

 
  1.2. Transcorregut el termini anterior sense que el ens beneficiari hagi presentat  

l’acceptació de l’ajut, s’entendrà que hi ha renunciat. 
 

2. Execució 
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012. 
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3. Justificació 
 

3.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 

 
3.2. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar 

serveis bàsics, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les 
tresoreries municipals, és preveu la mesura de viabilitat financera següent, 
per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà bestretes (pagaments per 
justificar), amb la presentació prèvia de l’acceptació per part de l’ens 
beneficiari, d’acord amb els barems següents: 

 
Import de l’aportació de la Diputació per fons de 
prestació 

Import de la bestreta(pagament per justificar) 

Fins a 1.000€ Pagament íntegre de l’aportació 

Més de 1.000€ 
Alternativament, a criteri motivat pel centre gestor, 
1.000€ o el 50% de l’aportació. 

 
3.3. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 

beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del termini 
de justificació. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el 
model normalitzat de justificació YG-0103. 

 
3.4. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: amb 

caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total de 
l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última justificació). A 
petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 
bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 
3.5. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 

d’estar datades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012.  

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

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

 
3.7. Es podran justificar despeses indirectes fins al cinc per cent de les despeses 

directes imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions 
específiques de concertació del recurs corresponent, hagin establert un 
percentatge superior o hagin exclòs aquesta opció. 

 
3.8. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació, , quan l’aportació de 

la Diputació sigui inferior a 5.000€, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 
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3.9. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a 
ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran 
durant l’any 2012 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de 
l’import justificat respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi 
presentat a 15 de juliol de 2012 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data 
màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la de 
la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de 
novembre de l’any 2012. 

 
4. Tancament i liquidació 

 
4.1. Un cop transcorreguts els terminis màxims d’execució i justificació, 

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

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

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

 
Cinquè.- Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació de les presents accions de suport, respectivament. 
 
Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 
Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 
76.- Dictamen que proposa aprovar la concessió de l’acció de suport econòmic 
consistent en fons de prestació de suport als Serveis Socials d’Atenció Bàsics 
per als Ajuntaments de municipis de la província de Barcelona fins a 300.000 
habitants, o els seus ens dependents, consorcis, mancomunitats i consells 
comarcals amb delegació municipal expressa en els termes que s’expressen al 
Catàleg de suport als serveis i activitats locals per a l’any 2012.- 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: 
 
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en la reunió de 26 de gener de 2012, va 
aprovar el dictamen que aprova el Catàleg de recursos de concertació i la convocatòria 
de suport als serveis i a les activitats locals 2012. 
 



 

 303/312

Vist que en el Catàleg 2012 es preveu l’acció de suport “serveis socials bàsics”, 
gestionada pel Servei d’Acció Social i consistent en fons de prestació, els quals es 
caracteritzen per ser suports econòmics calculats en base a l’aplicació proporcional de 
criteris objectius que recullen les característiques socioeconòmiques de tots els ens 
adherits al Protocol general del Pla de Concertació o d’un col·lectiu definit d’ens 
adherits. 
 
Vist que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Ajuntaments de 
municipis de la província de Barcelona, fins a 300.000 habitants, els seus ens 
dependents, consorcis , mancomunitats i consells comarcals amb la delegació 
municipal expressa de la gestió que tots ells tenen garantida una dotació econòmica 
destinada al suport dels serveis socials bàsics en funció del tram poblacional 
corresponent al municipi segons el padró d’habitants de data 1 de gener de 2011. 
 
Vist que les ràtio establertes són les següents: 
 
- 0,85 € per habitant per als Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants. 
- 1 € per habitant per als Ajuntaments de municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants. 
- 1,10 € per habitant per als Ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants. 
 
Vist que cal procedir a la introducció d’una mesura correctora en el càlcul dels ajuts 
consistents en fons de prestació, per la qual es garanteixi un mínim de 600 € a aquells 
ajuntaments que, aplicant la ràtio anterior, els correspondria un import inferior a 600 €. 
 
Vist l’article 15 de la convocatòria 2012, que preveu que l’acte de concessió serà 
tramitat pels centres gestors de la Diputació i elevat per a la seva aprovació a la Junta 
de Govern de la Diputació per la Presidència delegada corresponent i en ell 
s’expressarà, en tot cas, el sistema de quantificació de la participació de cada ens en 
els recursos del fons i les condicions de la seva execució. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la Vice-
presidenta 4a i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones eleva a la 
Junta de Govern la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú, s’adoptin 
els següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Procedir a la modificació de la línia de suport del Catàleg 2012 ”Finançament 
dels serveis socials bàsics”, consistent en fons de prestació, motivada per la voluntat 
de garantir un ajut mínim de 600 € a aquells ajuntaments que un cop aplicats les ràtios 
establertes per aquest fons, obtenen un import inferior, així com eliminar el límit d’edat 
major de seixanta-cinc anys per als ajuntaments de menys de 10.000 habitants. 
Aquesta modificació s’inclou en la línia de suport esmentada inclosa en el Catàleg 
2012, que queda redactada en els termes següents: 
 
“Finançament dels serveis socials bàsics 
Tots els ajuntaments de la demarcació de Barcelona tenen garantida una dotació 
econòmica destinada al suport dels serveis socials bàsics que es fixa en una 
quantitat mínima de 600 €. Aquests ajuts s’estableixen en funció del tram poblacional 
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corresponent al municipi. La població de referència és la del padró amb data 1 de 
gener de 2011. Les ràtios establertes són les següents: 
 
- 0,85 € per habitant per als ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants 
- 1 € per habitant per als ajuntaments de municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants 
- 1,10 € per habitant per als ajuntaments de municipis de menys de 10.000 

habitants 
 

Per a aquesta recurs no cal presentar sol·licitud. 
 

Criteris de valoració i priorització: 
 Trams de població 
 Ràtio euro/habitant 

 
Destinataris: 
 
Ajuntaments de municipis de fins a 300.000 habitants o els seus ens 
dependents, consorcis, mancomunitats i consells comarcals amb delegació 
municipal expressa.” 
 
Segon.- Aprovar la següent resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons 
de prestació de suport “Serveis socials bàsics”, en el marc de la convocatòria 2012 del 
Pla de concertació: 
 

ENS BENEFICIARI 

POBLACIÓ 
INE 2010 

Gener 
2011 

NIF 
Núm. 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
CONCEDIT 

CODI XBMQ 

Abrera 11.611  P0800100J 1203000784/1       11.611 €  12/Y/80015 
Aguilar de Segarra 245  P0800200H 1203000784/2           600 €  12/Y/80014 
Alella 9.570  P0800300F 1203000784/3       10.527 €  12/Y/80013 
Ametlla del Vallès (L') 8.111  P0800500A 1203000784/4        8.922,10 €  12/Y/80012 
Arenys de Mar 14.863  P0800600I 1203000784/5       14.863 €  12/Y/80011 
Arenys de Munt 8.500  P0800700G 1203000784/6        9.350 €  12/Y/80010 
Argençola 238  P0800800E 1203000784/7           600 €  12/Y/80009 
Argentona 11.776  P0800900C 1203000784/8       11.776 €  12/Y/80008 
Artés 5.575  P0801000A 1203000784/9        6.132,50 €  12/Y/80007 
Avià 2.245  P0801100I 1203000784/10        2.469,50 €  12/Y/80006 
Avinyó 2.321  P0801200G 1203000784/11        2.553,10 €  12/Y/80005 
Avinyonet del Penedès 1.710  P0801300E 1203000784/12        1.881 €  12/Y/80004 
Badalona 219.786  P0801500J 1203000784/13     186.818,10 €  12/Y/80003 
Bagà 2.372  P0801600H 1203000784/14        2.609,20 €  12/Y/80002 
Balsareny 3.494  P0801800D 1203000784/15        3.843,40 €  12/Y/80001 
Begues 6.426  P0802000J 1203000784/16        7.068,60 €  12/Y/80000 
Bellprat 91  P0802100H 1203000784/17           600 €  12/Y/79999 
Berga 17.018  P0802200F 1203000784/18       17.018 €  12/Y/79998 
Bigues i Riells 8.755  P0802300D 1203000784/19        9.630,50 €  12/Y/79997 
Borredà 595  P0802400B 1203000784/20           654,50 €  12/Y/79996 
Bruc (El) 1.992  P0802500I 1203000784/21        2.191,20 €  12/Y/79995 
Cabanyes del Penedès 
(Les) 

927 P0802700E 1203000784/22 1.019,70 € 12/Y/79994 

Cabrera d'Anoia 1.355  P0802800C 1203000784/23        1.490,50 €  12/Y/79993 
Cabrera de Mar 4.528  P0802900A 1203000784/24        4.980,80 €  12/Y/79992 
Cabrils 7.196  P0803000I 1203000784/25        7.915,60 €  12/Y/79991 
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ENS BENEFICIARI 

POBLACIÓ 
INE 2010 

Gener 
2011 

NIF 
Núm. 

OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
CONCEDIT 

CODI XBMQ 

Calaf 3.522  P0803100G 1203000784/26        3.874,20 €  12/Y/79990 
Caldes d'Estrac 2.776  P0803200E 1203000784/27        3.053,60 €  12/Y/79989 
Caldes de Montbui 17.186  P0803300C 1203000784/28       17.186 €  12/Y/79988 
Calella 18.694  P0803500H 1203000784/29       18.694 €  12/Y/79987 
Calonge de Segarra 198  P0803600F 1203000784/30           600 €  12/Y/79986 
Callús 1.940  P0803700D 1203000784/31        2.134 €  12/Y/79985 
Campins 480  P0803800B 1203000784/32           600 €  12/Y/79984 
Canet de Mar 14.072  P0803900J 1203000784/33       14.072 €  12/Y/79983 
Canovelles 15.851  P0804000H 1203000784/34       15.851 €  12/Y/79982 
Cànoves i Samalús 2.818  P0804100F 1203000784/35        3.099,80 €  12/Y/79981 
Canyelles 4.282  P0804200D 1203000784/36        4.710,20 €  12/Y/79980 
Capellades 5.494  P0804300B 1203000784/37        6.043,40 €  12/Y/79979 
Capolat 85  P0804400J 1203000784/38           600 €  12/Y/79978 
Cardedeu 17.241  P0804500G 1203000784/39       17.241 €  12/Y/79977 
Cardona 5.116  P0804600E 1203000784/40        5.627,60 €  12/Y/79976 
Carme 836  P0804700C 1203000784/41           919,60 €  12/Y/79975 
Casserres 1.595  P0804800A 1203000784/42        1.754,50 €  12/Y/79974 
Castellar del Riu 174  P0804900I 1203000784/43           600 €  12/Y/79972 
Castellar del Vallès 23.238  P0805000G 1203000784/44       19.752,30 €  12/Y/79971 
Castellar de n'Hug 169  P0805100E 1203000784/45           600 €  12/Y/79970 
Castellbell i el Vilar 3.711  P0805200C 1203000784/46        4.082,10 €  12/Y/79969 
Castellbisbal 12.267  P0805300A 1203000784/47       12.267 €  12/Y/79968 
Castelldefels 63.139  P0805500F 1203000784/48       53.668,15 €  12/Y/79967 
Castell de l'Areny 70  P0805600D 1203000784/49           600 €  12/Y/79973 
Castellet i la Gornal 2.223  P0805700B 1203000784/50        2.445,30 €  12/Y/79966 
Castellfollit del Boix 409  P0805800J 1203000784/51           600 €  12/Y/79965 
Castellfollit de Riubregós 190  P0805900H 1203000784/52           600 €  12/Y/79964 
Castellgalí 1.966  P0806000F 1203000784/53        2.162,60 €  12/Y/79963 
Castellnou de Bages 1.091  P0806100D 1203000784/54        1.200,10 €  12/Y/79962 
Castellolí 550  P0806200B 1203000784/55           605 €  12/Y/79961 
Castellví de la Marca 1.649  P0806400H 1203000784/56        1.813,90 €  12/Y/79960 
Castellví de Rosanes 1.792  P0806500E 1203000784/57        1.971,20 €  12/Y/79959 
Centelles 7.360  P0806600C 1203000784/58        8.096 €  12/Y/79958 
Cervelló 8.651  P0806700A 1203000784/59        9.516,10 €  12/Y/79957 
Collbató 4.242  P0806800I 1203000784/60        4.666,20 €  12/Y/79956 
Copons 332  P0807000E 1203000784/61           600 €  12/Y/79955 
Corbera de Llobregat 14.064  P0807100C 1203000784/62       14.064 €  12/Y/79954 
Cornellà de Llobregat 87.243  P0807200A 1203000784/63       74.156,55 €  12/Y/79953 
Cubelles 14.293  P0807300I 1203000784/64       14.293 €  12/Y/79952 
Dosrius 5.123  P0807400G 1203000784/65        5.635,30 €  12/Y/79951 
Esparreguera 21.986  P0807500D 1203000784/66       18.688,10 €  12/Y/79950 
Esplugues de Llobregat 46.687  P0807600B 1203000784/67       39.683,95 €  12/Y/79949 
Espunyola (L') 268  P0807700J 1203000784/68           600 €  12/Y/79948 
Fígols 52  P0807900F 1203000784/69           600 €  12/Y/79947 
Fogars de Montclús 453  P0808000D 1203000784/70           600 €  12/Y/79946 
Fogars de la Selva 1.498  P0808100B 1203000784/71        1.647,80 €  12/Y/79945 
Fonollosa 1.417  P0808300H 1203000784/72        1.558,70 €  12/Y/79944 
Font-rubí 1.466  P0808400F 1203000784/73        1.612,60 €  12/Y/79943 
Franqueses del Vallès 
(Les) 

18.693 P0808500C 1203000784/74 18.693 € 12/Y/79942 

Gallifa 204  P0808600A 1203000784/75           600 €  12/Y/79941 
Garriga (La) 15.236  P0808700I 1203000784/76       15.236 €  12/Y/79940 
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Gavà - Patronat 
Municipal de Serveis 
Comunitaris 

46.250 P5808802B 1203000784/77 39.312,50 € 12/Y/79939 

Gaià 172  P0808900E 1203000784/78           600 €  12/Y/79938 
Gelida 7.085  P0809000C 1203000784/79        7.793,50 €  12/Y/79937 
Gironella 5.083  P0809100A 1203000784/80        5.591,30 €  12/Y/79936 
Gisclareny 31  P0809200I 1203000784/81           600 €  12/Y/79935 
Granada (La) 1.995  P0809300G 1203000784/82        2.194,50 €  12/Y/79934 
Granollers 60.000  P0809500B 1203000784/83       51.000 €  12/Y/79933 
Gualba 1.312  P0809600J 1203000784/84        1.443,20 €  12/Y/79932 
Sant Salvador de 
Guardiola 

3.146 P0809700H 1203000784/85 3.460,60 € 12/Y/79931 

Guardiola de Berguedà 1.027 P0809800F 1203000784/86 1.129,70 € 12/Y/79930 
Hospitalet de Llobregat 
(L')  

256.065 P0810000J 1203000784/87 217.655,25 € 12/Y/79929 

Igualada 39.191  P0810100H 1203000784/88       33.312,35 €  12/Y/79928 
Jorba 820  P0810200F 1203000784/89           902 €  12/Y/79927 
Llacuna (La) 935  P0810300D 1203000784/90        1.028,50 €  12/Y/79926 
Llagosta (La) 13.721  P0810400B 1203000784/91       13.721 €  12/Y/79925 
Llinars del Vallès 9.293  P0810500I 1203000784/92       10.222,30 €  12/Y/79924 
Lliçà d'Amunt 14.456  P0810600G 1203000784/93       14.456 €  12/Y/79923 
Lliçà de Vall 6.404  P0810700E 1203000784/94        7.044,40 €  12/Y/79922 
Malgrat de Mar 18.444  P0810900A 1203000784/95       18.444 €  12/Y/79921 
Manlleu 20.445  P0811100G 1203000784/96       17.378,25 €  12/Y/79920 
Manresa 76.589  P0811200E 1203000784/97       65.100,65 €  12/Y/79919 
Martorell - Patronat 
Municipal de Serveis 
d'Atenció a les Persones 

27.457 P5811301J 1203000784/98 23.338,45 € 12/Y/79918 

Martorelles 4.903  P0811400A 1203000784/99        5.393,30 €  12/Y/79917 
Masies de Voltregà (Les) 3.174  P0811600F 1203000784/100        3.491,40 €  12/Y/79916 
Masnou (El) 22.523  P0811700D 1203000784/101       19.144,55 €  12/Y/79915 
Masquefa 8.310  P0811800B 1203000784/102        9.141 €  12/Y/79914 
Matadepera 8.584  P0811900J 1203000784/103        9.442,40 €  12/Y/79913 
Mataró 123.868  P0812000H 1203000784/104     105.287,80 €  12/Y/79912 
Mediona 2.347  P0812100F 1203000784/105        2.581,70 €  12/Y/79911 
Molins de Rei 24.572  P0812200D 1203000784/106       20.886,20 €  12/Y/79910 
Mollet del Vallès 52.409  P0812300B 1203000784/107       44.547,65 €  12/Y/79909 
Montcada i Reixac 34.232  P0812400J 1203000784/108       29.097,20 €  12/Y/79908 
Montgat 10.739  P0812500G 1203000784/109       10.739 €  12/Y/79907 
Monistrol de Montserrat 3.009  P0812600E 1203000784/110        3.309,90 €  12/Y/79906 
Montclar 112  P0812900I 1203000784/111           600 €  12/Y/79905 
Montesquiu 901  P0813000G 1203000784/112           991,10 €  12/Y/79904 
Montmajor 475  P0813100E 1203000784/113           600 €  12/Y/79903 
Montmaneu 196  P0813200C 1203000784/114           600 €  12/Y/79902 
Figaró-Montmany 1.112  P0813300A 1203000784/115        1.223,20 €  12/Y/79901 
Montmeló 8.913  P0813400I 1203000784/116        9.804,30 €  12/Y/79900 
Montornès del Vallès 16.042  P0813500F 1203000784/117       16.042 €  12/Y/79899 
Montseny 314  P0813600D 1203000784/118 600 € 12/Y/79898 
Mura 230  P0813800J 1203000784/119 600 € 12/Y/79897 
Navarcles 5.965  P0813900H 1203000784/120 6.561,50 € 12/Y/79896 
Navàs 6.171  P0814000F 1203000784/121 6.788,10 € 12/Y/79895 
Nou de Berguedà (La) 147  P0814100D 1203000784/122 600 € 12/Y/79894 
Òdena 3.469  P0814200B 1203000784/123 3.815,90 € 12/Y/79893 
Olvan 908  P0814300J 1203000784/124 998,80 € 12/Y/79892 
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Olèrdola 3.584  P0814400H 1203000784/125 3.942,40 € 12/Y/79891 
Olesa de Bonesvalls 1.762  P0814500E 1203000784/126 1.938,20 € 12/Y/79890 
Olesa de Montserrat 23.924  P0814600C 1203000784/127 20.335,40 € 12/Y/79889 
Olivella 3.589  P0814700A 1203000784/128 3.947,90 € 12/Y/79888 
Orís 291  P0814900G 1203000784/129 600 € 12/Y/79887 
Orpí 172  P0815100C 1203000784/130 600 € 12/Y/79886 
Òrrius 644  P0815200A 1203000784/131 708,40 € 12/Y/79885 
Pacs del Penedès 872  P0815300I 1203000784/132 959,20 € 12/Y/79884 
Palafolls 8.966  P0815400G 1203000784/133 9.862,60 € 12/Y/79883 
Palau-solità i Plegamans 14.352  P0815500D 1203000784/134       14.352 €  12/Y/79882 
Pallejà 11.272  P0815600B 1203000784/135       11.272 €  12/Y/79881 
Papiol (El) 3.941  P0815700J 1203000784/136        4.335,10 €  12/Y/79880 
Parets del Vallès 18.113  P0815800H 1203000784/137       18.113 €  12/Y/79879 
Piera 14.867  P0816000D 1203000784/138       14.867 €  12/Y/79878 
Hostalets de Pierola (Els) 2.827  P0816100B 1203000784/139        3.109,70 €  12/Y/79877 
Pineda de Mar 26.040  P0816200J 1203000784/140       22.134 €  12/Y/79876 
Pla del Penedès (El) 1.145  P0816300H 1203000784/141        1.259,50 €  12/Y/79875 
Pobla de Claramunt (La) 2.269  P0816400F 1203000784/142        2.495,90 €  12/Y/79874 
Pobla de Lillet (La) 1.295  P0816500C 1203000784/143        1.424,50 €  12/Y/79873 
Polinyà 7.984  P0816600A 1203000784/144        8.782,40 €  12/Y/79872 
Pontons 572  P0816700I 1203000784/145           629,20 €  12/Y/79871 
Prat de Llobregat (El) 63.499  P0816800G 1203000784/146       53.974,15 €  12/Y/79870 
Prats de Rei (Els) 532  P0816900E 1203000784/147           600 €  12/Y/79869 
Premià de Mar 28.310  P0817100A 1203000784/148       24.063,50 €  12/Y/79868 
Puigdàlber 525  P0817300G 1203000784/149           600 €  12/Y/79867 
Puig-reig 4.347  P0817400E 1203000784/150        4.781,70 €  12/Y/79866 
Pujalt 208  P0817500B 1203000784/151           600 €  12/Y/79865 
Quar (La) 66  P0817600J 1203000784/152           600 €  12/Y/79864 
Rajadell 524  P0817700H 1203000784/153           600 €  12/Y/79863 
Rellinars 738  P0817800F 1203000784/154           811,80 €  12/Y/79862 
Ripollet 37.348  P0817900D 1203000784/155       31.745,80 €  12/Y/79861 
Roca del Vallès (La) 10.303  P0818000B 1203000784/156       10.303 €  12/Y/79860 
Pont de Vilomara i 
Rocafort (El) 

3.741 P0818100J 1203000784/157 4.115,10 € 12/Y/79859 

Roda de Ter 6.151  P0818200H 1203000784/158        6.766,10 €  12/Y/79858 
Rubí 73.979  P0818300F 1203000784/159       62.882,15 €  12/Y/79857 
Rubió 222  P0818400D 1203000784/160           600 €  12/Y/79856 
Sabadell 207.721  P0818600I 1203000784/161     176.562,85 €  12/Y/79855 
Sagàs 140  P0818700G 1203000784/162           600 €  12/Y/79854 
Sant Pere Sallavinera 164  P0818800E 1203000784/163           600 €  12/Y/79853 
Saldes 324  P0818900C 1203000784/164           600 €  12/Y/79852 
Sallent 6.892  P0819000A 1203000784/165        7.581,20 €  12/Y/79851 
Santpedor 7.185  P0819100I 1203000784/166        7.903,50 €  12/Y/79850 
Sant Iscle de Vallalta 1.281  P0819200G 1203000784/167        1.409,10 €  12/Y/79849 
Sant Adrià de Besòs 34.157  P0819300E 1203000784/168       29.033,45 €  12/Y/79848 
Sant Andreu de la Barca 27.094  P0819500J 1203000784/169       23.029,90 €  12/Y/79847 
Sant Andreu de 
Llavaneres 

10.406 P0819600H 1203000784/170 10.406 € 12/Y/79846 

Sant Antoni de Vilamajor 5.555  P0819700F 1203000784/171        6.110,50 €  12/Y/79845 
Sant Boi de Llobregat 82.860  P0819900B 1203000784/172       70.431 €  12/Y/79844 
Sant Celoni 16.949  P0820100F 1203000784/173       16.949 €  12/Y/79843 
Sant Cebrià de Vallalta 3.426  P0820200D 1203000784/174        3.768,60 €  12/Y/79842 
Sant Climent de 
Llobregat 

3.907 P0820300B 1203000784/175 4.297,70 € 12/Y/79841 
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Sant Cugat del Vallès 83.337  P0820400J 1203000784/176       70.836,45 €  12/Y/79840 
Sant Cugat Sesgarrigues 992  P0820500G 1203000784/177        1.091,20 €  12/Y/79838 
Sant Esteve de 
Palautordera 

2.516 P0820600E 1203000784/178 2.767,60 € 12/Y/80415 

Sant Esteve Sesrovires - 
Patronat Municipal de 
Serveis d'Atenció a les 
Persones 

7.439 P5820701J 1203000784/179 8.182,90 € 12/Y/79837 

Sant Fost de 
Campsentelles 8.421  P0820800A 1203000784/180        9.263,10 €  12/Y/79836 
Sant Feliu de Codines 5.990  P0820900I 1203000784/181        6.589 €  12/Y/79835 
Sant Feliu de Llobregat 43.096  P0821000G 1203000784/182       36.631,60 €  12/Y/79834 
Sant Fruitós de Bages 8.198  P0821200C 1203000784/183        9.017,80 €  12/Y/79833 
Vilassar de Dalt 8.794  P0821300A 1203000784/184        9.673,40 €  12/Y/79832 
Sant Hipòlit de Voltregà 3.547  P0821400I 1203000784/185        3.901,70 €  12/Y/79831 
Sant Jaume de 
Frontanyà 

19 P0821500F 1203000784/186 600 € 12/Y/79830 

Sant Joan Despí 32.406  P0821600D 1203000784/187       27.545,10 €  12/Y/79829 
Sant Joan de Vilatorrada 10.767  P0822500E 1203000784/188       10.767 €  12/Y/79828 
Vilassar de Mar 19.840  P0821700B 1203000784/189       19.840 €  12/Y/79827 
Sant Just Desvern 16.253  P0821900H 1203000784/190       16.253 €  12/Y/79826 
Sant Llorenç d'Hortons 2.492  P0822000F 1203000784/191        2.741,20 €  12/Y/79825 
Sant Llorenç Savall 2.412  P0822100D 1203000784/192        2.653,20 €  12/Y/79824 
Sant Martí de Tous 1.167  P0822600C 1203000784/193        1.283,70 €  12/Y/79822 
Sant Martí Sarroca 3.197  P0822700A 1203000784/194        3.516,70 €  12/Y/79821 
Sant Martí Sesgueioles 376  P0822800I 1203000784/195           600 €  12/Y/79820 
Sant Mateu de Bages 642  P0822900G 1203000784/196           706,20 €  12/Y/79819 
Premià de Dalt 10.168  P0823000E 1203000784/197       10.168 €  12/Y/79818 
Sant Pere de Ribes 28.783  P0823100C 1203000784/198       24.465,55 €  12/Y/79817 
Sant Pere de Riudebitlles 2.382  P0823200A 1203000784/199        2.620,20 €  12/Y/79816 
Sant Pere de Vilamajor 4.256  P0823400G 1203000784/200        4.681,60 €  12/Y/79815 
Sant Pol de Mar 5.070  P0823500D 1203000784/201        5.577 €  12/Y/79814 
Sant Quintí de Mediona 2.147  P0823600B 1203000784/202        2.361,70 €  12/Y/79813 
Sant Quirze de Besora 2.201  P0823700J 1203000784/203        2.421,10 €  12/Y/79812 
Sant Quirze del Vallès 19.051  P0823800H 1203000784/204       19.051 €  12/Y/79811 
Sant Sadurní d'Anoia 12.345  P0824000D 1203000784/205       12.345 €  12/Y/79810 
Marganell 311  P0824200J 1203000784/206           600 €  12/Y/79809 
Santa Cecília de Voltregà 182  P0824300H 1203000784/207           600 €  12/Y/79808 
Santa Coloma de 
Cervelló 

7.931 P0824400F 1203000784/208 8.724,10 € 12/Y/79807 

Santa Coloma de 
Gramenet 

120.824 P0824500C 1203000784/209 102.700,40 € 12/Y/79806 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

6.921 P0824800G 1203000784/210 7.613,10 € 12/Y/79805 

Santa Fe del Penedès 408 P0824900E 1203000784/211 600 € 12/Y/79804 
Santa Margarida de 
Montbui 

9.812 P0825000C 1203000784/212 10.793,20 € 12/Y/79803 

Santa Margarida i els 
Monjos 

7.030 P0825100A 1203000784/213 7.733 € 12/Y/79802 

Barberà del Vallès 32.033  P0825200I 1203000784/214       27.228,05 €  12/Y/79801 
Santa Maria de Besora 160  P0825300G 1203000784/215           600 €  12/Y/79800 
Santa Maria de Merlès 171  P0825500B 1203000784/216           600 €  12/Y/79798 
Santa Maria de 
Martorelles 

841 P0825600J 1203000784/217 925,10 € 12/Y/79797 
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Santa Maria de Miralles 140 P0825700H 1203000784/218 600 € 12/Y/79796 
Santa Maria de 
Palautordera 

9.097 P0825900D 1203000784/219 10.006,70 € 12/Y/79795 

Santa Perpètua de 
Mogoda 

25.331 P0826000B 1203000784/220 21.531,35 € 12/Y/79794 

Santa Susanna 3.317  P0826100J 1203000784/221        3.648,70 €  12/Y/79793 
Sant Vicenç de Castellet 9.126  P0826200H 1203000784/222       10.038,60 €  12/Y/79792 
Sant Vicenç dels Horts 28.137  P0826300F 1203000784/223       23.916,45 €  12/Y/79791 
Sant Vicenç de Montalt 5.854  P0826400D 1203000784/224        6.439,40 €  12/Y/79790 
Cerdanyola del Vallès 58.247  P0826600I 1203000784/225       49.509,95 €  12/Y/79787 
Sentmenat 8.407  P0826700G 1203000784/226        9.247,70 €  12/Y/79789 
Cercs 1.303  P0826800E 1203000784/227        1.433,30 €  12/Y/79788 
Sitges 28.617  P0827000A 1203000784/228       24.324,45 €  12/Y/79786 
Sora 179  P0827200G 1203000784/229           600 €  12/Y/79785 
Subirats 3.075  P0827300E 1203000784/230        3.382,50 €  12/Y/79784 
Súria 6.255  P0827400C 1203000784/231        6.880,50 €  12/Y/79783 
Tagamanent 314  P0827600H 1203000784/232           600 €  12/Y/79782 
Talamanca 155  P0827700F 1203000784/233           600 €  12/Y/79781 
Terrassa 213.697  P0827900B 1203000784/234     181.642,45 €  12/Y/79780 
Teià 6.162  P0828100H 1203000784/235        6.778,20 €  12/Y/79779 
Tiana 7.973  P0828200F 1203000784/236        8.770,30 €  12/Y/79778 
Tordera 15.974  P0828400B 1203000784/237       15.974 €  12/Y/79777 
Torelló 13.931  P0828500I 1203000784/238       13.931 €  12/Y/79776 
Torre de Claramunt (La) 3.796  P0828600G 1203000784/239        4.175,60 €  12/Y/79775 
Torrelavit 1.398  P0828700E 1203000784/240        1.537,80 €  12/Y/79774 
Torrelles de Foix 2.454  P0828800C 1203000784/241        2.699,40 €  12/Y/79773 
Torrelles de Llobregat 5.661  P0828900A 1203000784/242        6.227,10 €  12/Y/79772 
Ullastrell 1.904  P0829000I 1203000784/243        2.094,40 €  12/Y/79771 
Vacarisses 6.175  P0829100G 1203000784/244        6.792,50 €  12/Y/79770 
Vallbona d'Anoia 1.433  P0829200E 1203000784/245        1.576,30 €  12/Y/79769 
Vallcebre 269  P0829300C 1203000784/246           600 €  12/Y/79768 
Vallgorguina 2.617  P0829500H 1203000784/247        2.878,70 €  12/Y/79767 
Vallirana 14.409  P0829600F 1203000784/248       14.409 €  12/Y/79766 
Vallromanes 2.396  P0829700D 1203000784/249        2.635,60 €  12/Y/79765 
Veciana 173  P0829800B 1203000798/1           600 €  12/Y/79764 
Vic 40.900  P0829900J 1203000798/2       34.765 €  12/Y/79763 
Vilada 509  P0830000F 1203000798/3           600 €  12/Y/79762 
Viladecavalls 7.376  P0830100D 1203000798/4        8.113,60 €  12/Y/79761 
Viladecans 64.737  P0830200B 1203000798/5       55.026,45 €  12/Y/79760 
Vilanova del Camí 12.632  P0830300J 1203000798/6       12.632 €  12/Y/79759 
Vilobí del Penedès 1.103  P0830500E 1203000798/7        1.213,30 €  12/Y/79758 
Vilafranca del Penedès 38.785  P0830600C 1203000798/8       32.967,25 €  12/Y/79757 
Vilalba Sasserra 670  P0830700A 1203000798/9           737 €  12/Y/79756 
Vilanova i la Geltrú 66.905  P0830800I 1203000798/10       56.869,25 €  12/Y/79755 
Viver i Serrateix 178  P0830900G 1203000798/11           600 €  12/Y/79754 
Vilanova del Vallès 4.975  P0831000E 1203000798/12        5.472,50 €  12/Y/79753 
Sant Julià de Cerdanyola 263  P0831100C 1203000798/13           600 €  12/Y/79752 
Badia del Vallès 13.643  P0831200A 1203000798/14       13.643 €  12/Y/79751 
Palma de Cervelló (La) 3.019  P5831301F 1203000798/15        3.320,90 €  12/Y/79750 

TOTAL 3.844.572     3.502.822,25 €   
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CONSORCI PROMOCIÓ 
MPIS. MOIANÈS 

12.615 Q5856406C 1203000780/1 14.556,20 € 12/Y/79748 

CONSORCI D'OSONA 
DE SERVEIS SOCIALS 

21.457 P0800147A 1203000780/2 25.514,20 € 12/Y/79747 

CONSORCI PROMOCIÓ 
MPIS. LLUÇANÈS 

7.840 P0800097H 1203000780/3 10.874,80 € 12/Y/79746 

TOTAL 41.912          50.945,20 €   
 

MANCOMUNITATS 
BENEFICIÀRIES 

POBLACIÓ 
INE 2010 

Gener 2011 
NIF 

Núm. OPERACIÓ 
COMPTABLE 

IMPORT 
CONCEDIT 

CODI XBMQ 

MANCOMUNITAT 
INTERMPAL.VOLUNT. LA 
PLANA 

27.167 P0800024B 1203000781/1 30.524,90 € 12/Y/79745 

 

Tercer.- Disposar una despesa total de 3.584.292,35 € a càrrec de les aplicacions 
pressupostàries següents: un import de 3.502.822,25 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/46250, un import de 50.945,20 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/46750, i un import de 30.524,90 € a l’aplicació pressupostària 
G/60101/231A0/46350 del pressupost de l’any 2012 del Servei d’Acció Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones. 
 

Quart.- Disposar que l’execució i justificació de les presents accions s’ajustaran a allò 
establert en el Règim de concertació i en la convocatòria 2012: 
 

1. Acceptació 
 

1.1. Per a l’efectivitat de la concessió, és necessari que els beneficiaris, com a 
molt tard el 15 de juliol de 2012, manifestin expressament l’acceptació del 
suport així com de tots els termes de la concessió i les condicions de la seva 
execució, mitjançant el model normalitzat YG-0102. Aquesta acceptació pot 
ser per la totalitat de l’ajut o parcial. També s’haurà de comunicar en el cas 
corresponent l’acord amb la delegació municipal expressa. 

 
1.2. En cas que, transcorregut el termini anterior sense que el ens beneficiari  

hagi presentat l’acceptació de l’ajut, s’entendrà que hi ha renunciat. 
 
2. Execució 
 
L’execució de les actuacions en raó de les quals s’atorguin els fons s’estableix en el 
període comprès entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012. 

 
3. Justificació 
 

3.1. Els beneficiaris disposaran com a màxim fins el 31 de març de 2013 per a 
presentar la justificació de les actuacions objecte de suport econòmic. 

 

3.2. De conformitat amb la naturalesa d’aquests recursos, orientats a finançar 
serveis bàsics, i atès el context de crisi actual i les dificultats de les 
tresoreries municipals, és preveu la mesura de viabilitat financera següent, 
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per la qual la Diputació de Barcelona efectuarà bestretes (pagaments per 
justificar), amb la presentació prèvia de l’acceptació per part de l’ens 
beneficiari, d’acord amb els barems següents: 

 

Import de l’aportació de la Diputació per 
fons de prestació 

Import de la bestreta(pagament per 
justificar) 

Fins a 1.000€ Pagament íntegre de l’aportació 

Més de 1.000€ 
Alternativament, a criteri motivat pel 
centre gestor, 1.000€ o el 50% de 
l’aportació. 

 

3.3. En cas de bestretes per l’import íntegre de l’aportació, els ens locals 
beneficiaris han de justificar les despeses abans de la finalització del termini 
de justificació. Per a la justificació, caldrà que l’ens beneficiari presenti el 
model normalitzat de justificació YG-0103. 

 

3.4. En cas de bestretes corresponents a imports parcials de l’aportació: amb 
caràcter general, la diferència entre l’import de la bestreta i l’import total de 
l’ajut s’ha de pagar amb una justificació total de l’ajut (última justificació). A 
petició motivada per l’ens beneficiari, la diferència entre l’import de la 
bestreta i l’import total de l’ajut es pot pagar amb justificacions parcials de 
l’ajut rebut, sempre que l’import justificat superi el de la bestreta. 

 

3.5. Les factures relatives a les despeses efectuades pels beneficiaris hauran 
d’estar datades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de gener de 2013 i es 
referiran, en tot cas, a actuacions realitzades en el període d’execució 
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2012.  

 

3.6. En cas que el total d’aportacions per a cada servei o activitat superi el 100% 
del seu cost de realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin 
inferiors a l’aportació aprovada, el suport econòmic per la Diputació quedarà 
ajustat a la baixa, en la proporció que correspongui a la reducció operada.  

 

3.7. Es podran justificar despeses indirectes fins al cinc per cent de les despeses 
directes imputades, llevat que els centres gestors, en les condicions 
específiques de concertació del recurs corresponent, hagin establert un 
percentatge superior o hagin exclòs aquesta opció. 

 

3.8. Per garantir la viabilitat administrativa en la justificació,  quan l’aportació de 
la Diputació sigui inferior a 5.000€, amb caràcter general, només es podrà 
presentar una única justificació de despeses per la totalitat de l’ajut. 

 

3.9. Per garantir la bona gestió en la justificació, els imports sobrants degut a 
ajuts no acceptats, renúncies expresses i/o reduccions es redistribuiran 
durant l’any 2012 entre tots els beneficiaris en proporció al percentatge de 
l’import justificat respecte el concedit, sempre que la justificació s’hagi 
presentat a 15 de juliol de 2012 i que el volum d’ajuts no acceptats, 
renúncies expresses i/o reduccions superi el 5 per cent del fons. La data 
màxima per a l’aprovació de la redistribució dels imports sobrants serà la de 
la última Junta de Govern de la Diputació de Barcelona del mes de 
novembre de l’any 2012. 
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4. Tancament i liquidació 
 

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

 

4.2. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi presentat la justificació i/o 
esmenat els defectes, es procedirà al tancament de la convocatòria i la 
revocació dels suports que no hagin estat justificats. 

 

Cinquè.- Aprovar els models normalitzats YG-0102 i YG-0103 per a l’acceptació i la 
justificació de les presents accions de suport, respectivament. 
 

Sisè.- Notificar els acords anteriors a tots els ens beneficiaris de manera 
individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des que s’aprovi. 
 

Setè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i a la Seu Electrònica la relació total 
d’ajuts atorgats, amb expressió de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el 
beneficiari, la quantia i la finalitat de l’ajut, en el termini màxim de tres mesos des de la 
resolució. 
 

77.- Dictamen que proposa aprovar la convalidació, amb efectes 1 de gener, la 
pròrroga per a l’any 2012, del conveni de col.laboració subscrit amb l’Associació 
d’Exdrogodependents de Catalunya Grup de Reinserció i Inserció Social (AEC-
GRIS), amb la finalitat d’establir un programa de col.laboració per tal de donar 
acollida a persones drogodependents derivades del Centre SPOTT en el seu 
procés de deshabituació.- Fou retirat el present Dictamen. 
 
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, 
 
 


