Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

Data:
Caràcter:
Hora començament:
Hora d’acabament:
Lloc de la reunió:

26 d’abril de 2012
Ordinària
11.10 hores del matí
11.20 hores al matí
Sala Prat de la Riba

PRESIDENT
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
DIPUTATS
Excm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Excm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.

Sr. Alberto Fernández Díaz
Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Josep Llobet Navarro
Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Xavier García Albiol
Sr. Alberto Villagrasa Gil
Sr. Ramon Riera Macia
Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura

SECRETÀRIA GENERAL
Sra. Petra Mahillo García
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps
INTERVENTORA GENERAL
Sra. Teresa Raurich Montasell
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot

Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
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 28 de març de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Ratificació de:
2.- Decret de la Presidència de data 21 de març de 2012 que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Ernest Lluch, per a
la sessió ordinària del Patronat del dia 23 de març de 2012.
Dictamen
3.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.
Es dóna compte dels decrets següents:
4.- Decret de la Presidència, de 8 de març de 2012, de compareixença davant el Jutjat
de Primera Instància núm. 6 de Barcelona en el procediment d’expedient de domini,
per excés de cabuda, núm. 127/2012-C instat per la senyora A.M.R.B..
5.- Decret de la Presidència, de 12 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs 18/2012-E interposat
pel senyor J.L.M.M. contra la resolució 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-1203, a causa de l’existència de grava a la
calçada.
6.- Decret de la Presidència, de 12 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs 22/2012-A interposat
pel senyor F.M.G. contra el decret que desestimava el recurs d’alçada formulat contra
la resolució dictada en el procés selectiu 26/08, que va quedar desert ja que cap
aspirant va superar la primera fase.
7.- Decret de la Presidència, de 19 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs núm. 410/2010-A
interposat pel senyor J.F.R.B. contra el decret que declarava la inadmissió de la
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa de l’existència de pedres a la
calçada.
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8.- Decret de la Presidència, de 19 de març de 2012, de compareixença davant
l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d’apel·lació interposat per la senyora
S.C.S. contra la denegació de revelar les dades de la persona identificada com el seu
germà biològic.
9.- Decret de la Presidència, de 22 de març de 2012, de compareixença, com a
codemandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el
recurs núm. 372/2010-A interposat pel senyor J.P.Q.E. i la senyora M.R.C.R. relatiu a
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-2427, a causa d’una taca d’oli
o gasoil a la via.
10.- Decret de la Presidència, de 30 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona en el procediment d’expedient de
domini, per excés de cabuda, núm. 154/2012-R instat per la senyora A.M.R.B.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 430/10-A interposat pel senyor J.M.L.C. 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 BV1221, a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 263/2010 interposat per la senyora A.C.E. contra la resolució
que li imposava dues sancions de suspensió de funcions i pèrdua de retribucions, així
com una sanció d’amonestació, com a conseqüència de la comissió de diverses faltes
lleus.
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 543/2009-C interposat pel senyor J.G. contra la resolució
que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc quan circulava amb
la seva motocicleta per la carretera C-245, en relliscar a causa d’un cablejat existent a
la calçada per comptabilitzar el trànsit de vehicles.
14.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, que desestima la
demanda interposada pel senyor S.G.Q. en el procediment núm. 892/11 contra l’INSS,
la TGSS, l’ICAM, Activa Mútua 2008 i Diputació de Barcelona, sobre impugnació d’alta
mèdica.
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Direcció de Relacions Internacionals
15.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda
col·laboració, regulador d’una subvenció per concessió
Llatinoamericà per al Desenvolupament Rural – RIMISP i
per a la realització del projecte Enfortiment de les
desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú.

al conveni específic de
directa, entre el Centre
la Diputació de Barcelona
coalicions territorials pel

Servei de Govern Local
16.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria de l’any 2012 per a
la concertació de recursos de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
concertació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
17.- OLÈRDOLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta mil norantados euros amb vuitanta-set cèntims (30.092,87) € a l’Ajuntament d’Olèrdola a l’objecte
de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del
pressupost 2012.
18.- LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-cinc
mil cinc-cents vuitanta-un euros amb seixanta-nou cèntims (65.581,69) € a
l’Ajuntament de Lliçà de Vall a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
19.- MARTORELL.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent setanta-cinc
mil set-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (175.783,84) € a
l’Ajuntament de Martorell a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
20.- PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un de import cent
quaranta-dos mil nou-cents noranta-dos euros amb noranta-nou cèntims (142.992,99)€
a l’Ajuntament de Parets del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
21.- SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen que proposa subvenir en un
import de trenta-set mil tres-cents cinquanta-sis euros amb seixanta-sis cèntims
(37.356,66) € a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui a l’objecte de subsidiar el
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost
2012.
22.- VILADECANS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents
seixanta-cinc mil sis-cents vuitanta euros amb dinou cèntims (365.680,19) € a
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l’Ajuntament de Viladecans a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
23.- MONTCADA I REIXAC.- Dictamen que proposa subvenir en un import de doscents dinou mil cent cinquanta-nou euros amb set cèntims (219.159,07) € a
l’Ajuntament de Montcada i Reixac a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
Caixa de Crèdit
24.- AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta dos mil (52.000) € per a finançar l’actuació local “POUM i urb. diversos
carrers” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
25.- AIGUAFREDA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent vint-i-tres mil (123.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació terrenys” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
26.- CAPOLAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
seixanta set mil cinc-cents (67.500) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2010 i
2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
27.- LLIÇÀ DE VALL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Ps. vianant en
Ps. Església, f. 3” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
28.- VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import noranta mil (90.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica
comptable” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
29.- VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import vuitanta-cinc mil (85.000) € per a finançar l’actuació local
“Informàtica diversa” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
30.- SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis euros amb un cèntim
(42.376,01) € per a finançar l’actuació local “Accessibilitat i connexió c/Sants Màrtirs”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar
l’actuació “Rehab. Can Mallol i accessibilitat”.
31.- SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis euros amb un cèntim
(42.376,01) € per a finançar l’actuació local “Rehab. Can Mallol i accessibilitat” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, que provindrà del crèdit per a l’actuació
“Accessibilitat i connexió c/Sants Màrtirs”.
32.- SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen que proposa el manteniment de la
vigència d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-dos mil quatre-cents vint-i-dos euros amb
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noranta-nou cèntims (22.422,99) € per a finançar l’actuació local “Inversions via
pública” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
33.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i Ajuntaments.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Mercat de Treball
34.- Dictamen que proposa aprovar l’augment de subvenció per a dues entitats locals
com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), així com l’ampliació de termini per a una
entitat local com a ILO, dins del desenvolupament del projecte ILOQUID, cofinançat
pel Fons Social Europeu.
Gerència de Serveis de Turisme
35.- Dictamen que proposa acceptar la subrogació de l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf (NIF Q0801811A) en tots els drets i deures, actius i passius del
Consorci de Turisme del Garraf, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2012, respecte
del conveni signat amb Diputació de Barcelona i aprovat per acord de Junta de Govern
de data 26 de maig de 2011 amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar
impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona.
Oficina de Mercats i Fires Locals
36.- 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 d’abril de 2012.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Biblioteques
37.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, en
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació
ofereix en relació a les biblioteques d’aquest municipi, d’acord amb el corresponent
conveni, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 25 de febrer de 2002, així com
les addendes al mateix de dates 6 de novembre de 2003 i 30 de juliol de 2008.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
38.- Dictamen que proposa aprovar una pròrroga de l’autorització d’obres a favor de la
Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), en resolució de
l’expedient núm. 2009/1045.
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39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/8840.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Explotaciones Turísticas Caveca SA, en resolució de l’expedient núm. 2012/557.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2012/1185.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M.T.M.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/1264.
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2012/1298.
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. G.B.P., en
resolució de l’expedient núm. 2012/1338.
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.P., en
resolució de l’expedient núm. 2012/1530.
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Santa Cecília de Voltregà, en resolució de l’expedient núm. 2012/1952.
47.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada en aprovar una
autorització d’obres a favor del Sr. J.M.F.R., en resolució de l’expedient núm.
2011/9345.
48.- Dictamen que proposar denegar una autorització d’obres d’instal·lació de rètol
informatiu a favor del Camping La Tordera, SL, en resolució de l’expedient núm.
2012/1346.
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres de restitució de dos rètols
senyals d’orientació a favor del Camping La Tordera SL, en resolució de l’expedient
núm. 2012/1346.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
50.- Dictamen que proposa la modificació de l’aplicació pressupostària del conveni
específic núm. 936/10 “Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge protegit”
subscrit amb l’Ajuntament de Calders, en el marc del Pla de concertació de Xarxa
Municipis de Qualitat 2008-2011 (codi XBMQ 10/X/66527), per un import de cent deu
mil (110.000) €.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
51.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de tres subvencions corresponents al
segon semestre de 2011 als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i
secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals i
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que es gestionen en règim de concessió administrativa, per import de dos mil cent
cinquanta-cinc euros amb seixanta-vuit cèntims (2.155,68)€.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
52.- Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de l’expedient de contractació de la
concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí a
Tagamanent al parc natural del Montseny, a l’empresa La Calma, Cultura i Lleure, SL,
per un import de cent tres mil sis-cents seixanta-cinc euros amb dinou cèntims
(103.665,19) €.
53.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració institucional per
fixar les condicions de participació en la campanya de vigilància i prevenció d’incendis
per a 2012, en relació amb el dispositiu de vehicles de primera intervenció, a
desenvolupar en els parcs que gestiona la Diputació de Barcelona amb els
ajuntaments.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
54.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions a les Agrupacions
de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a l’any 2012.
55.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 del Pla Marc
del l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, aprovat per la
Diputació de Barcelona en Ple de data 28 de març de 2012.
56.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor,
aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de novembre de 2006.
57.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona, els Ajuntaments i la Federació d’ADF del Maresme que participa al Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012.
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 28 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 21 de març de 2012 que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Privada Ernest Lluch,
per a la sessió ordinària del Patronat del dia 23 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:
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La Diputació de Barcelona està representada en la Fundació Privada Institut de
Barcelona d’Estudis Internacionals, pel Diputat Juan Carles Garcia Cañizares.
La Fundació ha convocat sessió del Patronat per al proper dia 23.3.2012, a la qual el
Sr. Garcia no podrà assistir per coincidir amb una representació inajornable i prevista
amb anterioritat.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una nova designació només per a la sessió del dia d’avui.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, la qual no tindrà sessió
abans de la data prevista per a celebrar el patronat .
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 el Diputat Il·lm. Sr. Joan Roca Lleonart representant d’aquesta
Corporació en la Fundació Ernest Lluch, Fundació Privada, en substitució de l’Il·lm. Sr.
Juan Carles Garcia Cañizares, només per a la reunió ordinària del Patronat de la
Fundació convocat per al dia 23.3.2012.
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 al Sr. Roca, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
3.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de
Barcelona en diversos Organismes.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, en la mateixa sessió va
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i,
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per
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efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines
persones s’atorga aquesta representació.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va
aprovar la designació de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011 es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament la
competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la
primera designació.
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, pel qual es regula el règim
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències
que tingui atribuïdes entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques
vinculades o dependents d’aquelles.
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de
representants en altres Ens.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
D’altra banda, un cop fetes, doncs, les primeres designacions, cal continuar designant
representants en organismes on la Diputació de Barcelona té representació i, a la vista
de les noves propostes efectuades, modificar o completar aquesta representació en
alguns ens, en el sentit que es veurà a la part dispositiva.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acordar la designació de les persones que s’indiquen en cadascun dels
organismes públics que es relacionen a continuació:

10/129

1.- Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals
(NIF G58302175)
Primer.- Designar el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller representant de la
Diputació de Barcelona en la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals, en substitució del Sr. Josep Ma. Matas Babon
designat, per acord de la Junta de Govern núm. 599/11 de 27.10.2011, com a
Patró Institucional en el Patronat d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la
Fundació.
Segon.- Proposar al Ple del Patronat que el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller
s’integri com a vocal en el Consell Executiu, en representació de la Diputació
de Barcelona, en substitució el Sr. Josep Ma. Matas Babon.
2.- Fundació Privada Fira de Manresa (NIF G61185815)
Primer.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació
Privada Fira de Manresa el Sr. Jordi Subirana Ortells, en substitució del Sr.
Ramon Riera Macia designat, per acord de la Junta de Govern ref. núm. 599/11
de 27.10.2011, com a vocal titular en el Patronat, d’acord amb l’art. 11 dels
Estatuts de la Fundació.
Segon.- Designar la Sra. Marta Escribà Martínez com a suplent del titular
designat.
3.- Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals,
(G63518476)
Designar el Sr. Jordi Castells Masanes com a substitut suplent del Sr.
Joan Carles Garcia Cañizares designat, per acord de la junta de Govern de
data 27.10.2011 ref. núm. 599/11 de 27.10.2011, com a Patró del Patronat de
la Fundació Privada Institut de Barcelona d’Estudis Internacionals, en
representació de la Diputació de Barcelona, d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts
de la Fundació.
4.- Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (NIF G60489937)
Designar el Sr. Alejo Trullás Rosal representant suplent del titular designat
com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona, el Diputat Sr. Ramon Riera Macia, per
absència d’aquest, en la representació que ostenta tant en el Consell General
com en la Comissió Delegada.
5.- Unió Mundial de Mercats Majoristes – WORLD UNION OF WHOLESALE
MARKETS (WUWM)
Designar la Sra. Marta Escribà Martínez com a suplent del representant
titular Sr. Jordi Subirana Ortells, designat per representar la Diputació de
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Barcelona a la Unió Mundial de Mercats Majoristes – World Union of
Wholesale Markets (WUWM), per absència d’aquest.
6.- Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar (NIF P5890002H)
Primer.- Designar com a suplents dels representants designats per la
Diputació de Barcelona, en la representació que ostenten en els òrgans de
govern del Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar, les persones que
s’indiquen:
- Per al titular Sr. Ferran Civil Arnabat
Suplent: Joan Roca Lleonart
- Per al titular Sr. Ramon Riera Macia
Suplent: Sr. Alejo Trullás Rosal
7.- Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
(P0800013E)
Designar el Sr. F. Xavier Forcadell Esteller representant suplent, per
absència del titular, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, en la representació
que ostenta, en la Comissió Executiva del Consorci Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona.
8. Xarxa Audiovisual Local “XAL” (NIF P0800149G)
Designar el Sr. Carles Rossinyol Vidal, en substitució del Sr. Josep Maria
Matas Babon designat representant de la Diputació de Barcelona en la Xarxa
Audiovisual Local (XAL) com a vocal del Consell d’Administració, d’acord
amb l’art. 8 dels Estatuts de l’Entitat.
En conseqüència, amb la modificació indicada, la designació dels vocals
representants de la Diputació de Barcelona, queda de la següent manera:
Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Jordi Serra i Isern
Sr. Francesc Pena Carbó
Sr. Carles Rossinyol Vidal
Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Carlos Nieto Fernández
Sra. Isabel Aguayo Díez
Sr. Marc Rius Piniés
Sr. Josep M Civis Balasch
9.- Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona
(NIF G61524070)
Primer.- Designar com a suplents dels representants designats per la
Diputació de Barcelona, en la representació que ostenten en els òrgans de
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govern de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona, les persones que s’indiquen:
- Per al titular Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Suplent: Mª C. Mireia Hernández Hernández
- Per al titular Sr. Ramon Riera Macia
Suplent: Sr. Alejo Trullás Rosal
10.- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (G17125832)
Designar el Sr. Jordi Castells Masanes com a substitut suplent del Sr. Joan
Carles Garcia Cañizares designat, per acord de la Junta de Govern ref. núm.
556/11 de 13.10.2011,
representant de la Diputació de Barcelona en
l’Associació
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en la
representació que ostenta en els òrgans de Govern de l’Associació.
Segon.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
Tercer.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4.- Decret de la Presidència, de 8 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona en el procediment d’expedient
de domini, per excés de cabuda, núm. 127/2012-C instat per la senyora A.M.R.B..La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
La Demarcació de Carreteres de l’Estat de Catalunya ha adreçat un ofici, de data 21
de febrer de 2012 i registrat d’entrada a la Corporació el dia 24 de febrer de 2012, a la
Diputació de Barcelona pel qual dóna trasllat de la cèdula de notificació que ha rebut
del Jutjat de 1a. Instància núm. 6 de Badalona que la citava per comparèixer en el
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 127/2012-C, instat per
la senyora A.M.R.B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre de
la Propietat núm. X de XXX a, volum X, llibre X, foli X, finca núm. X.
El Jutjat, en virtut de l’establert per l’art. 201, 3ª de la Llei Hipotecaria, per Providència
de 6 de febrer de 2012, ha donat trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal i als titulars
limítrofs, entre els quals es troba aquesta Excma. Diputació de Barcelona, per tal que
en el termini de 10 dies, compareguin i al·leguin el que al seu dret convingui.
L’excés de cabuda que l’actora pretén, podria afectar finques propietat de la Diputació
de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent
comparèixer en aquest procediment judicial, en defensa dels interessos de la
Corporació.
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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 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè,
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de
referència.
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.- Comparèixer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Badalona en el
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 127/2012-C, instat per
la senyora A.M.R.B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre de
la Propietat núm. X de XXX a, volum X, llibre X, foli X, finca núm. X.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat.
5.- Decret de la Presidència, de 12 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs 18/2012-E
interposat pel senyor J.L.M.M. contra la resolució 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-1203, a causa de
l’existència de grava a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és
del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2012-E, procediment abreujat,
interposat pel senyor interposat per senyor J.L.M.M., propietari del vehicle objecte del
sinistre, contra la resolució de data 13 d’octubre de 2011, que va desestimar la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit patit per la senyora R.G.Z. el dia 26 d’abril de 2010 a la carretera
BV-1203 a causa, segons afirma, de l’existència de grava a la calçada.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i
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procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la
Corporació en el recurs esmentat.
En data 29 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.
18/2012-E, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
pel senyor interposat per senyor J.L.M.M., propietari del vehicle objecte del sinistre,
contra la resolució de data 13 d’octubre de 2011, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de
trànsit patit per la senyora Rosario García Zamora el dia 26 d’abril de 2010 a la
carretera BV-1203 a causa, segons afirma, de l’existència de grava a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9. de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2012-E, 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.
6.- Decret de la Presidència, de 12 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs 22/2012-A
interposat pel senyor Félix Merino González contra el decret que desestimava el
recurs d’alçada formulat contra la resolució dictada en el procés selectiu 26/08,
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que va quedar desert ja que cap aspirant va superar la primera fase.- 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. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 22/2012-A,
procediment abreujat, interposat pel senyor F.M.G. contra el Decret, de data 26
d'octubre de 2011, que desestimava el recurs d'alçada formulat contra la Resolució del
Tribunal dictada en el procés selectiu 26/08, per la provisió d'una plaça de tècnic/a
superior especialista en l'àmbit de la comunicació, que va quedar desert ja que cap
dels aspirants havia superat la primera fase.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 22/2012-A, procediment abreujat, interposat
pel senyor F.M.G. contra el Decret, de data 26 d'octubre de 2011, que desestimava el
recurs d'alçada formulat contra la Resolució del Tribunal dictada en el procés selectiu
26/08, per la provisió d'una plaça de tècnic/a superior especialista en l'àmbit de la
comunicació, que va quedar desert ja que cap dels aspirants havia superat la primera
fase.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
7.- Decret de la Presidència, de 19 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs núm. 410/2010A interposat pel senyor J.F.R.B. contra el decret que declarava la inadmissió de
la responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa de
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l’existència de pedres a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és
del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2010-A,
procediment abreujat, interposat pel senyor J.F.R.B. contra el Decret, de data 28 de
juny de 2010, que declarava la inadmissió de la responsabilitat patrimonial formulada
pels danys materials soferts a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el dia 19
de febrer de 2009 a la carretera BV-2421 a l’alçada de Corbera de Llobregat a causa,
segons afirma el reclamant, de l’existència de pedres 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 perquè
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2010-A, procediment abreujat,
interposat pel senyor J.F.R.B. contra el Decret, de data 28 de juny de 2010, que
declarava la inadmissió de la responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials soferts a conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el dia 19 de febrer
de 2009 a la carretera BV-2421 a l’alçada de Corbera de Llobregat a causa, segons
afirma el reclamant, de l’existència de pedres a la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
8.- Decret de la Presidència, de 19 de març de 2012, de compareixença davant
l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d’apel·lació interposat per la
senyora S.C.S. contra la denegació de revelar les dades de la persona
identificada com el seu germà biològic.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és
del tenor literal següent:
Per Decret de data 9 de maig de 2011, la Diputació de Barcelona va acordar
comparèixer en el Procediment Ordinari núm. 271/201-D a fi de contestar la demanda
formulada per la senyora S.C.S. en relació a la denegació per part de la Corporació de
l’accés a les dades de la persona identificada com el seu germà biològic.
En data 21 d’octubre de 2011 el Jutjat de 1a. Instància núm. 21 de Barcelona ha dictat
la Sentència que desestima el recurs interposat, contra la qual la senyora Castro ha
interposat recurs d’apel·lació.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la
Corporació en el recurs esmentat.
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 l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs
d’apel·lació interposat per la senyora S.C.S. contra la Sentència de data 21 d’octubre
de 2011, dictada en el Procediment Ordinari núm. 271/2011-D relatiu a la denegació la
revelació de les dades de la persona identificada com el seu germà biològic
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria general d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat.
9.- Decret de la Presidència, de 22 de març de 2012, de compareixença, com a
codemandada, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en
el recurs núm. 372/2010-A interposat pel senyor J.P.Q.E. i la senyora M.R.C.R.
relatiu a la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i
perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP2427, a causa d’una taca d’oli o gasoil a la via.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona com a codemandada, juntament amb el Departament de Política Territorial i
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Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu
núm. 372/2010-A, procediment abreujat, interposat pels senyors J.P.Q.E. i M.R.C.R.
amb referència a la responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis soferts
en l'accident de trànsit ocorregut el dia 17 de juny de 2007 mentre circulaven amb
motocicleta per la carretera BP-2427 a causa, segons els reclamants, d'una taca d'oli o
gasoil a la via.
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 7 de març 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 codemandada, juntament amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en el recurs
contenciós administratiu núm. 372/2010-A, procediment abreujat, interposat pels
senyors J.P.Q.E. i M.R.C.R. amb referència a la responsabilitat patrimonial formulada
pels danys i perjudicis soferts en l'accident de trànsit ocorregut el dia 17 de juny de
2007 mentre circulaven amb motocicleta per la carretera BP-2427 a causa, segons els
reclamants, d'una taca d'oli o gasoil a la via.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 372/2010-A, 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.
10.- Decret de la Presidència, de 30 de març de 2012, de compareixença davant el
Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona en el procediment d’expedient de
domini, per excés de cabuda, núm. 154/2012-R instat per la senyora A.M.R.B.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
La Demarcació de Carreteres de l’Estat de Catalunya ha adreçat a la Diputació de
Barcelona un ofici, de data 20 de març de 2012 i registrat d’entrada a la Corporació el
dia següent, pel qual dóna trasllat de la cèdula de notificació que ha rebut del Jutjat de
1a. Instància núm. 5 de Badalona que la citava per comparèixer en el procediment
d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 154/2012-R, instat per la senyora
A.M.R.B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre de la
Propietat núm. X de XXX, volum X, llibre X, foli X, finca núm. X.
El Jutjat, en virtut de l’establert per l’art. 201, 3ª de la Llei Hipotecaria, per Providència
de 6 de febrer de 2012, ha donat trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal i als titulars
limítrofs, entre els quals es troba aquesta Excma. Diputació de Barcelona, per tal que
en el termini de 10 dies, compareguin i al·leguin el que al seu dret convingui.
L’excés de cabuda que l’actora pretén, podria afectar finques propietat de la Diputació
de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent
comparèixer en aquest procediment judicial, en defensa dels interessos de la
Corporació.
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 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè,
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de
referència.
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
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RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Badalona en el
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 154/2012-R, instat per
la senyora A.M.R.B., qui manifesta ser propietària de la Finca inscrita en el Registre de
la Propietat núm. X de XXX, volum X, llibre X, foli X, finca núm. X.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment esmentat.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, que desestima el recurs núm. 430/10-A interposat pel senyor J.M.L.C.
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-1221, a causa de la irrupció sobtada d’un porc
senglar 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:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat 430/10-A que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat pel senyor J.M.L.C. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 2 de
juliol de 2010, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pel recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc
a la carretera BV-1221 a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en 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, d’una banda, la via on es va
produir l’accident és una carretera convencional, per la qual cosa, no existeix obligació
de tancament; i d’altra, queda acreditat que la referida carretera estava degudament
senyalitzada de la presència d’animals en llibertat; 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.
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 sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el
procediment abreujat 430/10-A, que desestima el recurs interposat pel senyor J.M.L.C.
contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 2 de juliol de 2010, per la qual es
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la part actora
en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1221
a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 263/2010 interposat per la senyora
A.C.E. contra la resolució que li imposava dues sancions de suspensió de
funcions i pèrdua de retribucions, així com una sanció d’amonestació, com a
conseqüència de la comissió de diverses faltes lleus.- 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. 10 de Barcelona, dictada
en el procediment abreujat 263/10, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per la senyora A.C.E. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 8
de març de 2010, per la qual s’imposava a l’actora dues sancions de suspensió de
funcions i pèrdua de retribucions, així com una sanció d’amonestació, com a
conseqüència de la comissió de diverses faltes lleus.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, es
determina expressament, d’una banda, que el termini de prescripció al·legat per
l’actora no ha transcorregut, i d’altra banda, que no s’ha comés cap infracció de l’art.
24 de la CE per l’Administració demandada en la tramitació de l’expedient, ni s’aprecia
desviament de poder en l’actuació administrativa, per la qual cosa es desestima el
recurs.
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 sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el
procediment abreujat 263/2010, que desestima el recurs interposat per la senyora
A.C.E. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 8 de març de 2010, per la
qual s’imposava a l’actora dues sancions de suspensió de funcions i pèrdua de
retribucions, així com una sanció d’amonestació, com a conseqüència de la comissió
de diverses faltes lleus.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona 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. 9 de
Barcelona, que desestima el recurs núm. 543/2009-C interposat pel senyor J.G.
contra la resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit
que va tenir lloc quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera C-245,
en relliscar a causa d’un cablejat existent a la calçada per comptabilitzar el
trànsit de vehicles.- 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. 9 de Barcelona, dictada en
el procediment abreujat núm. 543/2009-C, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor J.G. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 4 de setembre de 2009, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera C-245,
en relliscar a causa d’un cablejat existent a la calçada per comptabilitzar el trànsit de
vehicles.
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. 9 de
Barcelona, en el procediment abreujat 543/2009-C, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat pel senyor J.G. contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 4 de setembre de 2009, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera C-245,
en relliscar a causa d’un cablejat existent a la calçada per comptabilitzar el trànsit de
vehicles.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
14.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, que
desestima la demanda interposada pel senyor S.G.Q. en el procediment núm.
892/11 contra l’INSS, la TGSS, l’ICAM, Activa Mútua 2008 i Diputació de
Barcelona, sobre impugnació d’alta mèdica.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present
Dictamen que és del tenor literal següent:
El Jutjat Social núm. 20 de Barcelona ha dictat una sentència en el procediment núm.
892/11 que desestima la demanda presentada pel senyor S.G.Q. contra l’INSS, la
TGSS, l’ICAM, Activa Mútua 2008 i Diputació de Barcelona per la qual impugna la
resolució d’alta mèdica acordada amb efectes de 16 d’agost de 2011.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es
determina expressament que queda acreditat que l’actor no presentava limitació que
impedís la seva activitat laboral en el moment de l’alta mèdica, i que, per tant,
procedeix la desestimació de 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 sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Social núm. 20 de Barcelona, mitjançant la
qual desestima la demanda interposada pel senyor S.G.Q. en el procediment núm.
892/11 contra l’INSS, la TGSS, l’ICAM, Activa Mútua 2008 i Diputació de Barcelona
sobre impugnació de l’alta mèdica acordada amb efectes de 16 d’agost de 2011.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 20 de Barcelona als efectes legals
oportuns.
Direcció de Relacions Internacionals
15.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni específic de
col·laboració, regulador d’una subvenció per concessió directa, entre el Centre
Llatinoamericà per al Desenvolupament Rural – RIMISP i la Diputació de
Barcelona per a la realització del projecte Enfortiment de les coalicions
territorials pel desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
I. ANTECEDENTS
En la sessió de data 30 de juny de 2011, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va acordar aprovar l’atorgament d’una subvenció al Centre Llatinoamericà
per al Desenvolupament Rural – RIMISP (en endavant, RIMISP) per import de cent
cinquanta mil (150.000) €, per col·laborar en el finançament del projecte Enfortiment de
les coalicions territorials pel desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú.
En el mateix acte va ser aprovat el conveni de col·laboració regulador de l’esmentada
subvenció que, una vegada signat per les parts, està vigent des del 12 de juliol de
2011 (Conveni 1015/11).
El Pacte Cinquè del conveni de col·laboració estableix que el termini d’execució de les
activitats s’estén des de l’1 de juliol de 2011 fins el 30 de juny de 2012. Tanmateix, en
data 23/03/2012 ha estat registrada una sol·licitud de modificació del termini
d’execució mitjançant la qual es demana que el termini d’execució s’estengui des de l’1
de setembre de 2011 fins el 31 de desembre de 2012.
D’altra banda, el Pacte Setè del conveni determina que el pagament de l’import de la
subvenció concedida es tramitarà en dues fases: un primer pagament de setanta-cinc
mil (75.000) €, un cop hagi estat justificada la totalitat d’aquest import; i un pagament
final de setanta-cinc mil (75.000) €.
Tanmateix, l’entitat beneficiària ha manifestat la impossibilitat d’avançar la totalitat del
primer pagament previst, raó per la qual resulta adient modificar la forma de pagament
establerta en el conveni.
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Atès que en els projectes de cooperació directa els pagaments successius es tramiten
contra la justificació del 70% de l’import dels pagaments anteriors, es considera que en
aquest supòsit és raonable aplicar la mateixa forma de pagament.
Com a conseqüència de tot l’anterior, atès que la sol·licitud de modificació del termini
d’execució del projecte ha estat presentada durant la vigència del termini d’execució i
que no supera la meitat del termini inicial, i tenint en compte que RIMISP manifesta la
seva impossibilitat d’avançar la totalitat del primer pagament previst, es proposa
l’aprovació d’una addenda per tal de modificar el termini d’execució i la forma del
pagament establerts en el conveni original entre RIMISP i la Diputació de Barcelona,
per a la realització del projecte Enfortiment de les coalicions territorials pel
desenvolupament i la descentralització de l’Estat a Perú.
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).
I, en darrer terme, vist que la competència per a l’aprovació de convenis per import
superior a 100.000 € correspon a la Junta de Govern, segons l’epígraf 3.4.i.3) de la
Refosa 1/2011, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de 8 de setembre de
2011 i publicada al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta d’addenda al conveni específic de col·laboració, regulador
d’una subvenció per concessió directa, entre RIMISP i la Diputació de Barcelona, per a
la realització del projecte Enfortiment de les coalicions territorials pel desenvolupament
i la descentralització de l’Estat a Perú, segons el text que es reprodueix a continuació:
“ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CENTRO
LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL - RIMISP Y LA DIPUTACIÓN DE
BARCELONA, PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS
COALICIONES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO Y LA DESCENTRALIZACIÓN
DEL ESTADO EN PERÚ
ENTIDADES QUE INTERVIENEN
De una parte, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP (en adelante
“RIMISP”), con domicilio en Huelén 10, Piso 6. Providencia, Santiago, Chile y número de
registro 73.063.100-6, representado por su Directora Ejecutiva, Sra. Claudia Inés Serrano
Madrid.
Y, de otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Cataluña, 126 de
Barcelona (08008) y NIF núm. P-0800000-B, representada por el Excm. Sr. Salvador Esteve
i Figueras, Presidente de la Diputación de Barcelona, a tenor de las competencias que le
confiere el Texto Refundido 1/2011, sobre la delegación de competencias y atribuciones de
órganos de la Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB de 23 de septiembre de
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2011) y asistido per la Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las
facultades reservadas en el Decreto de la Presidencia de la corporación de 8 de septiembre
de 2011 (BOPB de 23 de septiembre de 2011).
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN
I.-

Que desde el 12 de julio de 2011 está en vigor, entre RIMISP y la Diputación de
Barcelona, el convenio específico de colaboración para la realización del proyecto
“Fortalecimiento de las coaliciones territoriales para el desarrollo y la
descentralización del Estado en Perú”.

II.-

Que durante la ejecución del proyecto la entidad ha solicitado la modificación del
plazo de ejecución extendiéndose este nuevo plazo desde el 1 de septiembre de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.

III.-

Que durante la ejecución del proyecto la entidad ha manifestado la necesidad de
modificar la forma de pago establecida en el convenio original.

IV.-

Que la minuta de la presente adenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha [ ].

Visto lo anteriormente expuesto, las partes, de común acuerdo y reconociéndose plena
capacidad para este acto, formalizan el presente convenio que se regirá por los siguientes
PACTOS
Primero.- Modificación del Pacto Quinto
Las partes acuerdan sustituir el plazo de ejecución de las actividades modificándose el
contenido del Pacto Quinto de la forma siguiente:
“La subvención se destinará a financiar los gastos que se produzcan durante la ejecución
de las actividades que se llevarán a cabo entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de
diciembre de 2012.”
Segundo.- Modificación del Pacto Sexto
Correlativamente al nuevo plazo de ejecución, se modifica el punto 6.1 del Pacto Sexto que
pasará a tener el redactado siguiente:
“6.1 RIMISP presentará una justificación intermedia del proyecto antes del 30 de abril de
2012 y una justificación final antes del 31 de marzo de 2013, ambas según la forma de
cuenta justificativa con informe de auditor, de conformidad con los modelos normalizados
por la Diputación de Barcelona aprobados al efecto.”
Tercero.- Modificación del Pacto Séptimo
Las partes acuerdan sustituir el contenido del Pacto Séptimo, sobre la forma de pago, por el
texto siguiente:
“El pago del importe de la subvención concedida, que asciende a ciento cincuenta mil
(150.000) €, se tramitará tal y como se especifica a continuación:
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- Un primer pago de setenta y cinco mil (75.000) €, que se tramitará una vez haya sido
justificado al menos el 70% de estos gastos por parte de RIMISP, de acuerdo con las
condiciones que se aprueban en el Pacto Sexto anterior sobre el plazo y la forma de
justificación. Esta justificación deberá presentarse antes del 30 de abril de 2012.
- Un pago final de setenta y cinco mil (75.000) €, que se tramitará una vez haya sido
justificada la totalidad de los gastos por parte de RIMISP, de acuerdo con las
condiciones que se aprueban en el Pacto Sexto anterior sobre el plazo y la forma de
justificación. Esta justificación deberá presentarse antes del 31 de marzo de 2013.”
Cuarto.- Modificación del Pacto Décimo
En consonancia con las modificaciones anteriores, el redactado del segundo párrafo del
Pacto Décimo pasará a ser el siguiente:
“Tal y como se ha dispuesto en el Pacto Quinto anterior, el plazo de ejecución del
convenio se extenderá desde el 1 de septiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2012.”
Quinto.- Mantenimiento de los pactos no mencionados en la adenda
El resto de pactos asumidos por las partes firmantes en el convenio original, que no han
sido modificados por los pactos anteriores de la presente adenda, se mantienen en vigor tal
y como fueron expresados en el mismo.
Y, en prueba de conformidad, las personas que la otorgan firman la presente adenda por
duplicado, en los lugares y fechas que se señalan”

Segon.- Notificar els presents acords, relatius a l’aprovació d’una addenda al conveni
de col·laboració per a la realització del projecte Enfortiment de les coalicions territorials
pel desenvolupament i la descentralització de l’Estat, al Centre Llatinoamericà per al
Desenvolupament Rural – RIMISP.
Servei de Govern Local
16.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria de l’any 2012
per a la concertació de recursos de l’àmbit de suport als serveis i les activitats
del Pla de concertació.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el Dictamen que proposa aprovar la
resolució de la convocatòria per a l’any 2012 per a la concertació de recursos de
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació, aprovat per la Junta
de Govern de data 26 de gener de 2012, per un import total de vint-i-sis milions
quaranta-dos mil cinc-cents setanta euros amb vuitanta cèntims (26.042.570,80) €; així
com la desestimació per menor valoració i manca de recursos i altres per incompliment
de requisits de la convocatòria. Així mateix declarar la plurianualitat de la despesa dels
ajuts econòmics i aprovar el model tipus de conveni per al recurs “Projecte de
cooperació al desenvolupament”, el contingut del qual figura en el CD que s’adjunta a
la present Acta.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
17.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta mil noranta-dos
euros amb vuitanta-set cèntims (30.092,87) € a l’Ajuntament d’Olèrdola 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:
L’àmbit competencial de les Diputacions, fixat per la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i, en el mateix sentit, per la resta de
normativa legal posterior, prioritza l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i
tècnica d'aquestes als municipis.
La Diputació de Barcelona, en elaborar el seu Pla d'Objectius 1992-1995 endegà un
procés de transformació i reconversió motivat, entre d'altres motius, per l'entorn
institucional i financer i en aquest Pla dóna una importància essencial a les actuacions
que realitza envers els Ajuntaments de la província.
En aquesta línia, la Corporació considerà adient endegar una acció de foment,
mitjançant concert amb una entitat financera, en el marc del disposat a l'article 92 i
concordants del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, amb la finalitat d'obtenir pels ajuntaments les
millors condicions financeres de les seves operacions d'endeutament a mitjà i llarg
termini i, reiterant-se en el sentit de facilitar les inversions municipals, subsidiar
parcialment el tipus d'interès concertat en dites operacions.
El Ple Corporatiu en la seva sessió de 26 de maig de 1994, aprovà un "Programa de
cooperació amb els municipis situats dins la província de Barcelona, adreçat a
subsidiar el tipus d'interès dels préstecs contractats pels respectius Ajuntaments per
finançar les inversions en obres i establiments de serveis públics, especialment les
incloses en el Pla de Cooperació i Assistència Local".
En la sessió de 19 d'octubre de 1994, el Ple Corporatiu va aprovar les "Normes
Reguladores de les subvencions a Ajuntaments per subsidiar el tipus d'interès dels
préstecs contractats dins del Conveni Diputació de Barcelona-Entitat de crèdit
corresponent".
Aquestes normes fixaven el procediment a seguir per a la sol·licitud, la concessió, la
justificació i el pagament dels subsidis que en forma de transferència atorgués la
Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l'entitat de crèdit corresponent, que després del corresponent procediment selectiu va
ser la Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa).
Segons l’apartat primer de la Resolució 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011, la Diputació de Barcelona es
dona per assabentada de la segregació del negoci financer de la Caixa d'Estalvis de
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Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) a favor del banc CATALUNYA
BANC, S.A. ( CIF A65587198), amb efectes 1 d’octubre de 2011.
L'Ajuntament d'Olèrdola presentà en data 23 de gener de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 145.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa, escau
donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olèrdola.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 145.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.
del qual es subvenciona 145.000 € amb una subvenció d’import de 30.092,87 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de trenta mil noranta-dos euros amb vuitanta-set
cèntims (30.092,87) € a l'Ajuntament d'Olèrdola d'acord amb la seva sol·licitud feta a
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 23 de gener 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 la Caixa d'Estalvis
de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa), 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 d'Olèrdola, 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.
18.- Dictamen que proposa subvenir en un import de seixanta-cinc mil cinc-cents
vuitanta-un euros amb seixanta-nou cèntims (65.581,69) € a l’Ajuntament de Lliçà
de Vall 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:
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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.
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 Lliçà de Vall presentà en data 28 de març de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 524.000 € 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 Lliçà de Vall.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 524.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 316.000 € amb una subvenció d’import de 65.581,69 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
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Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de seixanta-cinc mil cinc-cents vuitanta-un euros amb
seixanta-nou cèntims (65.581,69) € a l'Ajuntament de Lliçà de Vall d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28
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 Lliçà de Vall, 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.
19.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent setanta-cinc mil setcents vuitanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (175.783,84) € a
l’Ajuntament de Martorell 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
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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.
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 Martorell presentà en data 28 de març de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 2.598.694,56 € 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 Martorell.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 2.598.694,56 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 847.000 € amb una subvenció d’import de 175.783,84 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent setanta-cinc mil set-cents vuitanta-tres euros
amb vuitanta-quatre cèntims (175.783,84) € a l'Ajuntament de Martorell d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 28
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.
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Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Martorell, 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.
20.- Dictamen que proposa subvenir en un de import cent quaranta-dos mil noucents noranta-dos euros amb noranta-nou cèntims (142.992,99) € a l’Ajuntament
de Parets 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.
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).
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L'Ajuntament de Parets del Vallès presentà en data 23 de març de 2012 una sol·licitud
d'un préstec de 896.000 € 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 Parets del Vallès.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 896.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 689.000 € amb una subvenció d’import de 142.992,99 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent quaranta-dos mil nou-cents noranta-dos euros
amb noranta-nou cèntims (142.992,99) € a l'Ajuntament de Parets del Vallès d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 23 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 Parets 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.
21.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta-set mil tres-cents
cinquanta-sis euros amb seixanta-sis cèntims (37.356,66) € a l’Ajuntament de
Santa Margarida de Montbui 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
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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.
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 Santa Margarida de Montbui presentà en data 28 de març una
sol·licitud d'un préstec de 180.000 € 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 Santa Margarida de
Montbui.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 180.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 180.000 € amb una subvenció d’import de 37.356,66 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de trenta-set mil tres-cents cinquanta-sis euros amb
seixanta-sis cèntims (37.356,66) € a l'Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
d'acord amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit
Local en data 28 de març 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 Santa Margarida de Montbui, 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.
22.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents seixanta-cinc mil
sis-cents vuitanta euros amb dinou cèntims (365.680,19) € a l’Ajuntament de
Viladecans 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
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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.
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 Viladecans presentà en data 2 d'abril de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 2.500.000 € 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 Viladecans.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 2.500.000 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 1.762.000 € amb una subvenció d’import de
365.680,19€.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de tres-cents seixanta-cinc mil sis-cents vuitanta euros
amb dinou cèntims (365.680,19) € a l'Ajuntament de Viladecans d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 2 d'abril
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.
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Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
23.- Dictamen que proposa subvenir en un import de dos-cents dinou mil cent
cinquanta-nou euros amb set cèntims (219.159,07) € a l’Ajuntament de Montcada
i Reixac 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.
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).
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L'Ajuntament de Montcada i Reixac presentà en data 2 d'abril de 2012 una sol·licitud
d'un préstec de 1.373.000 € 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 Montcada i Reixac.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.373.000 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 1.056.000 € amb una subvenció d’import de
219.159,07€.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de dos-cents dinou mil cent cinquanta-nou euros amb
set cèntims (219.159,07) € a l'Ajuntament de Montcada i Reixac d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 2 d'abril
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 Montcada i Reixac, d'acord amb la
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.

“ANNEX ALS DICTÀMENS 17 AL 23
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
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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.
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.
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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.
(Municipi)....................”

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

24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta
dos mil (52.000) € per a finançar l’actuació local “POUM i urb. diversos carrers”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Aiguafreda.- 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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012.
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 sessions celebrades en data 8 de
febrer de 2007 i 22 de desembre de 2011 va aprovar les esmentades condicions i que
aquestes són les que resulten d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Aiguafreda, presentada en
data 20/01/2012 per finançar la inversió “POUM i urb. diversos carrers” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
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Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Aiguafreda
POUM i urb. diversos carrers
52.000 €
0%
10
10/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta dos 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.
25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vint-itres mil (123.000) € per a finançar l’actuació local “Expropiació terrenys” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Aiguafreda.- 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 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessions celebrades en data 8 de
febrer de 2007 i 22 de desembre de 2011 va aprovar les esmentades condicions i que
aquestes són les que resulten d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Aiguafreda, presentada en
data 20/01/2012 per finançar la inversió “Expropiació terrenys” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Aiguafreda
Expropiació terrenys
123.000 €
0%
10
11/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vint-i-tres 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.
26.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixanta
set mil cinc-cents (67.500) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2010 i
2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Capolat.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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 sessions celebrades en data 8 de
febrer de 2007 i 22 de desembre de 2011 va aprovar les esmentades condicions i que
aquestes són les que resulten d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Capolat, presentada en data
17/02/2012 per finançar la inversió “Inversions 2010 i 2011” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Capolat
Inversions 2010 i 2011
67.500 €
0%
10
25/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-set mil cinc-cents 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.
27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Ps. vianant en Ps.
Església, f. 3” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Lliçà
de Vall.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012.
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 sessions celebrades en data 8 de
febrer de 2007 i 22 de desembre de 2011 va aprovar les esmentades condicions i que
aquestes són les que resulten d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Lliçà de Vall, presentada en
data 12/03/2012 per finançar la inversió “Ps. vianant en Ps. Església, f. 3” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Lliçà de Vall
Ps. vianant en Ps. Església, f. 3
175.000 €
0%
10
33/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 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.
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28.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta
mil (90.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica comptable” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012.
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 sessions celebrades en data 8 de
febrer de 2007 i 22 de desembre de 2011 va aprovar les esmentades condicions i que
aquestes són les que resulten d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
presentada en data 16/01/2012 per finançar la inversió “Informàtica comptable” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Informàtica comptable
90.000 €
0%
5
3/2012
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta 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.
29.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuitantacinc mil (85.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica diversa” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 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 de 1.3.2012.
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 sessions celebrades en data 8 de
febrer de 2007 i 22 de desembre de 2011 va aprovar les esmentades condicions i que
aquestes són les que resulten d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
presentada en data 16/01/2012 per finançar la inversió “Informàtica diversa” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:

48/129

Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Informàtica diversa
85.000 €
0%
5
4/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-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.
30.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis euros amb un cèntim (42.376,01) € per a
finançar l’actuació local “Accessibilitat i connexió c/Sants Màrtirs” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar
l’actuació “Rehab. Can Mallol i accessibilitat”, a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de
Voltregà.- 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 26/5/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Accessibilitat i connexió c/Sants Màrtirs
42.376,01 €
0%
10
38/2011

En data 28/7/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 8/3/12, per destinar-ho a “Rehab. Can Mallol i
accessibilitat”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 26/5/11 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Accessibilitat i connexió c/Sants Màrtirs
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de quaranta dos mil tres-cents setanta-sis euros
amb un cèntim.
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.
31.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quarantados mil tres-cents setanta-sis euros amb un cèntim (42.376,01) € per a finançar
l’actuació local “Rehab. Can Mallol i accessibilitat” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, que provindrà del crèdit per a l’actuació “Accessibilitat i connexió
c/Sants Màrtirs”, a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.- 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 26/5/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Accessibilitat i connexió c/Sants Màrtirs”
42.376,01 €
0%
10
38/2011

En data 28/7/11 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 8/3/12, per destinar-ho a “Rehab. Can Mallol i
accessibilitat”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
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Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació Accessibilitat i connexió c/Sants
Màrtirs”
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Rehab. Can Mallol i accessibilitat
42.376,01 €
0%
10
32/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-dos mil tres-cents setanta-sis
euros amb un cèntim 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 28/7/11 si transcorregut el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció
per part de l’Ajuntament
32.- Dictamen que proposa el manteniment de la vigència d’un Crèdit de Caixa
d’import vint-i-dos mil quatre-cents vint-i-dos euros amb noranta-nou cèntims
(22.422,99) € per a finançar l’actuació local “Inversions via pública” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca.- 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 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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 sessions celebrades en data 8 de
febrer de 2007 i 22 de desembre de 2011 va aprovar les esmentades condicions i que
aquestes són les que resulten d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca,
presentada en data 09/03/2011 per finançar la inversió “Inversions via pública” 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, aquesta
Presidència de la Diputació eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Mantenir la vigència del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Inversions via pública
22.422,99 €
0%
10
23/2011

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-dos mil quatre-cents vint-i-dos euros
amb
noranta-nou
cèntims
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.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
33.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns mobles, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i
Ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
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Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Amb motiu dels escrits de dates 4, 5, 7 i 22 de juliol de 2011 i de 10 de febrer de 2012,
enviats a aquesta Oficina des de la Gerència de Serveis d’Educació d’aquesta
Corporació, s’inicia la tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de
diversos béns mobles per haver quedat obsolets.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 23 i 24 de febrer, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 2 de març
de 2012,emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva
declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats s’han mostrat interessades en els esmentats béns, per tal
de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrites en el registre
especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la
cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple de la
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist l’apartat 3.2 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de
23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats,
com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que
preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns mobles”(BOPB
núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats, a fi i
efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que s’acompanya.
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Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats indicades, que haurà de ser notificada a la Diputació
de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Mercat de Treball
34.- Dictamen que proposa aprovar l’augment de subvenció per a dues entitats
locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), així com l’ampliació de termini
per a una entitat local com a ILO, dins del desenvolupament del projecte
ILOQUID, cofinançat pel Fons Social Europeu.- 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:
Els articles 31 i 36 en relació amb l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i els articles 91 a 93 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 relació amb l’article 66 del mateix cos legal, estableixen la competència
de les diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica
als municipis.
L’article 84.2 i) i m) de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix la competència de les entitats locals per al foment
de l’ocupació i per a la regulació i prestació de serveis d’atenció a les persones. En el
mateix sentit, l’article 66.3 k) i 71.1 g) 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, atorguen
respectivament als municipis, una competència pròpia per a la prestació de serveis
socials i una competència complementària a la d’altres administracions públiques en
l’àmbit de l’ocupació i la lluita contra l’atur.
La Diputació de Barcelona va concórrer amb el projecte Iniciatives locals d’ocupació
per a la qualitat i la dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones en el
territori (ILOQUID), elaborat per les Àrees de Desenvolupament Econòmic i Ocupació i
d’Atenció a les Persones, en el procés de concessió d’ajuts del Fons Social Europeu
durant el període d’intervenció 2007-2013, en concret els previstos en l’eix 2 del
Programa Operatiu “Adaptabilitat i Ocupació”, d’acord amb les bases reguladores
aprovades per resolució de 7 de novembre de 2007, de la Secretaria d’Estat de
Cooperació Territorial.
Mitjançant resolució de 14 de maig de 2008, la Direcció General de Cooperació Local
de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial del Ministeri d’Administracions
Públiques (actualment Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques), va aprovar la
concessió d’un ajut a favor de la Diputació de Barcelona pel finançament del projecte
ILOQUID, per un import de 6.179.945,62 €. El cost total del projecte ascendeix a
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12.359.891,24 €. La Presidència de la Diputació de Barcelona va acceptar dita
subvenció mitjançant el decret 6569/08 de data 3 de juliol de 2008.
El projecte ILOQUID té com a missió fomentar la inserció laboral de persones en
situació d’atur en el sector de serveis d’atenció a les persones amb necessitats
especials, a través del treball en xarxa, la cooperació local i la concertació territorial.
D’aquest projecte es va portar a terme el Mòdul 1 de l’Eix 1 de Dinamització i
vertebració territorial, que va permetre la detecció en cada territori de les deficiències,
necessitats i potencialitats del sector de serveis d’atenció a les persones i la seva
adequació a les característiques del mercat de treball.
En l’Eix 2 d’Itineraris d’inserció i millora de l’ocupabilitat i l’Eix 3 de Promoció
d’empreses i serveis participen les entitats locals, que han de ser membres d’un Pacte
ILOQUID, sent un requisit indispensable que, bé soles o bé agrupades, hagin constituït
una Iniciativa Local d’Ocupació (ILO).
La Diputació de Barcelona va atorgar subvencions a aquestes entitats, mitjançant la
concertació de convenis específics individuals amb les entitats beneficiàries
representants de la ILO, d’acord amb l’establert al conveni tipus aprovat per la Junta
de Govern de la Corporació el dia 25 de febrer de 2010. Aquest conveni estipulava els
mateixos drets i les mateixes obligacions per les entitats beneficiàries, a excepció de
l’import a subvencionar que estava subjecte al cost de cadascun dels projectes
presentats, d’acord amb la proposta de participació tècnica i econòmica (pla de treball i
el pressupost acordat), que havia de ser coherent amb el Pla Operatiu de Treball
concertat al Territori (POTT) i amb el contingut i l’estructura del projecte ILOQUID.
Valorades les 48 propostes presentades, es va concloure que l’import total a transferir
per part de la Corporació no sobrepassava la disponibilitat pressupostària existent,
conseqüentment es va proposar que es subvencionessin totes les propostes
presentades.
D’entre aquestes entitats, els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs, Premià de Mar i
Esparreguera van expressar la seva voluntat de renunciar a les subvencions degut als
ajustaments en els respectius pressupostos municipals i conforme a aquesta
necessitat es va aprovar el decret de la presidència delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic de data 21 de març de 2011 (ref. registre 2508/11).
Posteriorment, l’Ajuntament de Pallejà va renunciar a la subvenció pels mateixos
motius, tal com es recull en el decret de la presidència delegada de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic de data 29 de juny de 2011 (ref. registre 6401/11).
Així, la participació actual dins els Eixos 2 i 3 del projecte ILOQUID és de 44 entitats
locals beneficiàries d’una Iniciativa Local d’Ocupació.
D’altra banda, l’Ajuntament de Llinars del Vallès es va veure en la necessitat de
reajustar el seu pressupost, aprovant-se mitjançant el decret de la presidència
delegada de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic de 21 de març de 2011 (ref.
registre 2508/11).
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Tot això va suposar un alliberament en el pressupost de cent cinquanta-tres mil cent
quaranta-vuit euros amb trenta-un cèntims (153.148,31) € derivats dels canvis referits
anteriorment.
Al llarg de l’execució dels Eixos 2 i 3 algunes entitats han manifestat el seu interès en
poder incrementar el seu pressupost per a dur a terme una ampliació en el nombre
d’accions dins l’execució del projecte. A efectes de donar compliment al requisit de
concurrència competitiva, la Diputació de Barcelona ha informat a les entitats locals
participants de la possibilitat d’augmentar el pressupost i d’ampliar el termini per causa
justificada. El contacte amb totes les entitats s’ha realitzat a través de correus
electrònics.
Des del Servei de Mercat de Treball s’ha valorat aquesta possibilitat i, tenint en compte
que a més a més de l’import alliberat hi ha disponibilitat pressupostària i que així es
podrien incrementar les actuacions en el territori en el marc del desplegament
d’itineraris personalitzats, s’han valorat els motius exposats a les demandes i es
proposa aprovar expressament les sol·licituds estimades.
L’Ajuntament de Manresa i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes han
manifestat per escrit sol·licitud d’augment de subvenció, suposant un increment total
de vint-i-quatre mil tres-cents cinquanta-dos (24.352) €.
En conseqüència, s’ha de modificar el conveni específic de cada entitat local pel que fa
a la clàusula cinquena, punt primer, relativa a l’import de la subvenció.
D’altra banda, en data 13 d’octubre de 2011 es va aprovar per la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona la modificació del conveni tipus (ref. 579/11) amb la finalitat
de donar cabuda a nous terminis d’execució i justificació per motiu de la realització de
noves accions formatives especialitzades subvencionades per l’Àrea d’Atenció a les
Persones.
Així mateix, amb dita modificació també es va voler donar una cobertura temporal a
altres actuacions que a criteri de la Diputació de Barcelona tinguessin un retard
justificat en la seva execució. Per a aquests supòsits les entitats locals havien de
presentar una sol·licitud motivada justificant la necessitat d’ampliació de termini, i
prèvia valoració s’aprovaria expressament.
En aquest sentit, hem rebut la sol·licitud expressa de la ILO Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), a la qual es proposa concedir l’ampliació de
terminis.
Essent així, s’ha de modificar el conveni específic d’aquesta entitat local pel que fa a la
clàusula desena per afegir el punt novè, i la clàusula onzena per modificar el punt
primer, ambdues relatives als terminis.
Atès que a les entitats locals esmentades se’ls va atorgar subvenció mitjançant Acord
de la Junta de Govern de data 25 de març de 2010 (ref. registre 248/10), es procedeix
a tramitar els augments de subvenció i ampliació de termini pel mateix òrgan
competent.
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Vist l’apartat 3.3.g) 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.
Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap del Servei de Mercat de
Treball, proposa al president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’augment de la subvenció per al desenvolupament dels Eixos 2 i 3
del projecte ILOQUID, cofinançat amb el Fons Social Europeu, a l’Ajuntament de
Manresa i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes com a Iniciatives Locals
d’Ocupació (ILO), a les que es va concedir subvenció per dictamen de data 25 de març
de 2010, d’acord amb el detall següent
Nom entitat
local (ILO)

Pacte ILOQUID

Aj. de Manresa
Bages- Moianès
Mancomunitat de
Vallès Oriental
la Vall del Tenes

Import
concedit

CIF

P0811200E 180.984,71 €
P5809508D 137.513,51 €

Núm.
Import
Total
ajustament
augment
subvencionat
de valor
subvenció
11.752 € 192.736,71 € 1203900338
12.600 €

150.113,51 €

1203900339

Segon.- Aprovar la modificació de la clàusula cinquena, punt primer, relatiu a l’import
de la subvenció concedida, dels convenis específics signats entre la Diputació de
Barcelona i les entitats locals gestores d’una Iniciativa Local d’Ocupació relacionades
en el punt primer d’aquesta resolució, segons es detalla en els punts següents:
1.- Pel que fa al conveni entre Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa
signat en data 9 de juliol de 2010, de manera que el contingut actualment existent, que
diu:
1. La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball
subvencionarà pels Eixos 2 i 3 a l’Ajuntament de Manresa amb un import de
cent vuitanta mil nou-cents vuitanta-quatre euros amb setanta-un cèntims
(180.984,71) €, d’acord amb la distribució pressupostària següent:
Cost total projecte
(Diputació + ILO)
388.366,55 €

Cost total a
justificar
execució ILO
336.331,33 €

40% del cost total a
finançar per la ILO

Import de la
subvenció

155.346,62 €

180.984,71 €

Sigui substituït pel següent redactat:
1. La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball
subvencionarà pels Eixos 2 i 3 a l’Ajuntament de Manresa amb un import de
cent noranta-dos mil set-cents trenta-sis euros amb setanta-un cèntims
(192.736,71) €, d’acord amb la distribució pressupostària següent:
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Cost total projecte
(Diputació + ILO)
407.953,22 €

Cost total a
justificar
execució ILO
355.918 €

40% del cost total a
finançar per la ILO

Import de la
subvenció

163.181,29 €

192.736,71 €

2.- Pel que fa al conveni entre Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal
de la Vall del Tenes signat en data 19 de maig de 2010, de manera que el contingut
actualment existent, que diu:
1. La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball
subvencionarà pels Eixos 2 i 3 a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes amb un import de cent trenta-set mil cinc-cents tretze euros amb
cinquanta-un cèntims (137.513,51) €, d’acord amb la distribució pressupostària
següent:
Cost total projecte
(Diputació + ILO)
315.914,56 €

Cost total a
justificar
execució ILO
263.879,33 €

40% del cost total a
finançar per la ILO

Import de la
subvenció

126.365,82 €

137.513,51 €

Sigui substituït pel següent redactat:
1. La Diputació de Barcelona a través del Servei de Mercat de Treball
subvencionarà pels Eixos 2 i 3 a la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del
Tenes amb un import de cent cinquanta mil cent tretze euros amb cinquanta-un
cèntims (150.113,51) €, d’acord amb la distribució pressupostària següent:
Cost total projecte
(Diputació + ILO)
336.914,56 €

Cost total a
justificar
execució ILO
284.879,34 €

40% del cost total a
finançar per la ILO

Import de la
subvenció

134.765,82 €

150.113,51 €

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa total de vint-i-quatre mil tres-cents cinquantados (24.352) €, amb càrrec al vigent pressupost de l’anualitat 2012, d’acord amb les
aplicacions pressupostàries del Servei de Mercat de Treball següents:
Aplicació pressupostària
G/30101/241A1/46200
G/30101/241A1/46300
Total augment subvenció a
consignar a l’any 2012

Augment subvenció
11.752 €
12.600 €
24.352 €

Quart.- Aprovar l’ampliació de terminis concedida a l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró (IMPEM) com a Iniciativa Local d’Ocupació (ILO), per al
desenvolupament dels Eixos 2 i 3 del projecte ILOQUID, cofinançat amb el Fons Social
Europeu, que comportarà perllongar els diversos terminis tal com s’indica a
continuació:
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TERMINIS AMB
L’AMPLIACIÓ
Màxim 30 d’abril de 2012
Màxim 30 de juny de 2012
Màxim 31 de maig de 2012 Màxim 31 de juliol de 2012

TIPUS

TERMINIS ESTABLERTS

Itineraris d’inserció
Despeses de personal
Despeses efectivament
Màxim 30 de juny de 2012
pagades
Justificació econòmica final Màxim 6 de juliol de 2012

Màxim 30 d’agost de 2012
Màxim 7 de setembre de 2012

Cinquè.- Aprovar la modificació de la clàusula desena en la que s’afegeix el punt novè
a la redacció original, i la modificació de la clàusula onzena punt primer, del conveni
específic signat entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica de Mataró (IMPEM) com a Iniciativa Local d’Ocupació (ILO), signat en data
11 de juny de 2010, sol·licitant d’una ampliació de termini d’acord amb el punt quart,
segons es detalla en el punt següent:
 A la clàusula desena, s’afegeix el punt novè a la redacció original, essent el nou

contingut el següent:
“10. Terminis del conveni
...
8. (Sense contingut)
9. Totes aquelles ILO que tinguin un retard en l’execució dels itineraris d’inserció
laboral podran sol·licitar a la Diputació de Barcelona una ampliació de terminis. Un
cop valorats els motius i prèvia aprovació expressa per part d’aquesta, podran
acollir-se als terminis recollits en el punt anterior.”
 Al contingut actualment existent a la clàusula onzena, punt primer, que diu:
“11. Termini de la justificació final
1. L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les accions i productes
subvencionats com a màxim el 6 de juliol de 2012.”
Sigui substituït pel següent redactat:
“11. Termini de la justificació final
1. L’entitat beneficiària haurà de justificar la realització de les accions i productes
subvencionats com a màxim el 6 de juliol de 2012. En el cas que la Diputació
de Barcelona perllongui el termini d’execució de les accions, l’entitat
beneficiària podrà justificar com a màxim el dia 7 de setembre de 2012.”
Sisè.- Establir que les entitats locals esmentades en el punt primer accepten
tàcitament la modificació de la clàusula cinquena punt primer del conveni segons nou
redactat contingut al punt segon d’aquesta resolució, si en el termini d’un mes no
manifesta de forma expressa la seva oposició a la Diputació de Barcelona.
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Setè.- Establir per a l’entitat local esmentada en el punt quart l’acceptació tàcita de la
modificació de la clàusula desena en la que s’afegeix el punt novè i la modificació de la
clàusula onzena del conveni segons nou redactat contingut al punt cinquè d’aquesta
resolució, si en el termini d’un mes no manifesta de forma expressa la seva oposició a
la Diputació de Barcelona.
Vuitè.- Notificar aquesta resolució a les entitats locals afectades.
Gerència de Serveis de Turisme
35.- Dictamen que proposa acceptar la subrogació de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf (NIF Q0801811A) en tots els drets i
deures, actius i passius del Consorci de Turisme del Garraf, amb efectes a partir
de l’1 de gener de 2012, respecte del conveni signat amb Diputació de Barcelona
i aprovat per acord de Junta de Govern de data 26 de maig de 2011 amb l’objecte
d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca
turística Costa de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
i Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de Junta de Govern de data 26 de maig de 2011, es va aprovar un conveni
entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar
impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona, per un import de cent
quinze mil (115.000) €. El conveni es va formalitzat en data 27 de maig de 2011.
Posteriorment, en data 22 de desembre de 2011, la Junta de Govern va aprovar
l’ampliació del termini d’execució i justificació d’aquest conveni, en quant les accions
de promoció.
L’esmentat conveni estableix que la Diputació de Barcelona, pel que fa al Consorci de
Turisme del Garraf, es comprometia a realitzar una aportació econòmica de quarantanou mil cinc-cents (49.500) €. D’aquest import global, trenta-tres mil euros anirien
destinats a donar suport econòmic per a la contractació d’un tècnic de turisme, l’import
de dos mil (2.000) € a les despeses que puguin generar-se per les activitats
realitzades per la persona contractada en l’exercici de les seves funcions (dietes i
desplaçaments) i la resta de l’import, catorze mil cinc-cents (14.500) €, per fer front a
les despeses generades en l’execució del Pla d’Accions de Promoció de la Marca
Costa de Barcelona durant el 2011.
Vist que en data 8 de febrer de 2012 (RE 20.02.2012; núm. 9944) l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf (NIF Q0801811A) ha comunicat a la Diputació
de Barcelona que el Consell Plenari de l’Agència, en data 18 de gener de 2012, va
acordar l’aprovació de la proposta de subrogació del conjunt de drets i deures, així
com dels actius i passius del Consorci de Turisme del Garraf a la data 31 de desembre
de 2011 per part de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf.
Entre els assumptes subrogats, es troba el conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix
Llobregat, amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la
promoció de la marca turística Costa de Barcelona.
60/129

Atès que, com a conseqüència de tot l’anterior, cal fer una subrogació en el conveni de
col·laboració per donar impuls a la promoció de la marca turística Costa de Barcelona,
de la part corresponent al Consorci de Turisme del Garraf a favor de l’Agència de
Desenvolupament Econòmic del Garraf (NIF Q0801811A), amb efectes a partir de l’1
de gener de 2012.
Atès que la quantitat pendent d’execució de l’esmentat conveni en la part referida al
Consorci de Turisme del Garraf, es xifra en un import d’onze mil sis-cents seixanta-sis
euros i seixanta-sis cèntims (11.666,66) € destinats a donar suport econòmic per a la
contractació d’un tècnic de turisme i despeses de dietes i desplaçaments del mateix, i
que aquesta quantitat s’haurà de fer efectiva a l’Agència de Desenvolupament
Econòmic del Garraf amb NIF Q0801811A.
Vist l'apartat 3.4.i.3 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la subrogació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del
Garraf (NIF Q0801811A) en tots els drets i deures, actius i passius del Consorci de
Turisme del Garraf, amb efectes a partir de l’1 de gener de 2012, respecte del conveni
signat amb Diputació de Barcelona i aprovat per acord de Junta de Govern de data 26
de maig de 2011 amb l’objecte d’establir el marc de col·laboració per donar impuls a la
promoció de la marca turística Costa de Barcelona, d’acord amb la documentació
presentada per l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf referida a la part
expositiva.
Segon.- Regularitzar l’import pendent corresponent al pagament que la Diputació de
Barcelona havia de satisfer al Consorci Turisme del Garraf per un import d’11.666,66 €
per fer front a les obligacions dimanants de l’esmentat conveni en el sentit que es faci
efectiva a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf amb NIF Q0801811A,
d’acord amb les raons adduïdes a la part expositiva del present acord.
La quantitat d’onze mil sis-cents seixanta-sis euros amb seixanta-sis cèntims
(11.666,66) €, anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/46700 del
pressupost de 2012.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’Agència de Desenvolupament Econòmic del
Garraf, el Consorci de Turisme del Garraf i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Oficina de Mercats i Fires Locals
36.- 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 d’abril de 2012.- La Junta,
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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.
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 d’abril 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.
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Ens local sol·licitant
Aj. Artés
Aj. Castelldefels

Nombre
d’habitants: >
NIF
de 30.000; <
de 30.000
P0801000A < de 30.000
P0805500F > de 30.000

Aj. Les Masies de Voltregà P0811600F < de 30.000
Aj. Martorell
Aj. Piera

P0811300C < de 30.000
P0816000D < de 30.000

Aj. Torelló

P0828500I < de 30.000

Aj. Vilanova i la Geltrú

P0830800I > de 30.000

Nombre de
carpes
sol·licitades

Nombre de
Vigència del
carpes
conveni
concedides

Nom de la fira local o
mercat singular

Data de
celebració

Fira d'Artés
Firafels
Fira d'Artesania del
Voltreganès
Fira de Primavera 2012
Fira del Sant Crist de Piera
1a Edició de La Botiga al
Carrer 2012
Fira d'Ensenyament

14 i 15 d'abril
27, 28 i 29 d'abril

5
46

5
31

12/04/12-17/04/12
23/04/12-3/05/12

21 i 22 d'abril

10

10

19/04/12-24/04/12

28, 29 i 30 d'abril
21 i 22 d'abril

20
46

15
16

23/04/12-4/05/12
18/04/12-25/04/12

21 d'abril

20

20

19/04/12-23/04/12

12, 13 i 14 d'abril

41

41

9/04/12-17/04/12

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

<nom de l’ens
local
beneficiari>



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.



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>.
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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 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> d’ abril 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
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com als llibres, vídeos, programes informàtics o qualsevol altre mitjà que serveixi de suport
del producte resultant de la col·laboració.
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.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Biblioteques
37.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de
Terrassa, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport
que la Diputació ofereix en relació a les biblioteques d’aquest municipi, d’acord
amb el corresponent conveni, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 25
de febrer de 2002, així com les addendes al mateix de dates 6 de novembre de
2003 i 30 de juliol de 2008.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
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Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública
com a servei municipal.
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Terrassa, es creu
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es
transcriu en relació a les biblioteques d’aquest municipi, que recull l’àmbit de
l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona
ofereix en relació a la biblioteca pública.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa en l’àmbit de l’assistència
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a les
biblioteques d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a continuació es
transcriu, i deixar sense efecte l’anterior conveni de data 25 de febrer de 2002, així
com les addendes de data 6 de novembre de 2003 i 30 de juliol de 2008:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA EN RELACIÓ A LES BIBLIOTEQUES D’AQUEST
MUNICIPI
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat,
Vicepresident segon i President delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies,
segons decret del president de la Diputació de 26/07/2011 de nomenament de presidències
delegades d’Àrees i de delegació de competències, assistit per la secretària delegada Sra.
Denia Lázaro Ardila, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència de la
Corporació de data 08/09/2011, publicat al BOPB de 23/09/2011, núm. reg. 022011023098.
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AJUNTAMENT DE TERRASSA, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Pere Navarro
Morera, assistit pel Secretari d’aquest Ajuntament Sr. Isidre Colas Castilla.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 26.1b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 67b)
estableixen la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis
de més de cinc mil habitants.
La Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (7/1985, art. 36.2b) de l’Estat i el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret legislatiu 2/2003, art. 92.1)
estableixen la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca, d’acord tant amb el règim de
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que
disposa la legislació vigent al respecte.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
En data 25/02/2002, es va formalitzar entre l’Ajuntament de Terrassa i la Diputació de
Barcelona el conveni relatiu a l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la
Diputació ofereix en relació a les biblioteques “Biblioteca Central de Terrassa”, “Biblioteca
Sant Llorenç de Munt”, Biblioteca del Districte 5 Enric Gall” i “Biblioteca del Districte 2”. I
mitjançant addenda formalitzada en data 6/11/2003 es varen incorporar les biblioteques
“Pere Roca” i “Salvador Utset” de Terrassa.
Posteriorment, l’esmentada “Biblioteca Sant Llorenç de Munt” que va estar traslladada a un
nou espai, passà a denominar-se “Biblioteca del Districte 6”. Per altra banda, es creà la
“Biblioteca del Districte 4”. Aquestes 2 biblioteques es varen incorporar a l’esmentat conveni
mitjançant una nova addenda formalitzada en data 3/07/2008.

68/129

En compliment del que preveu el Pla de Biblioteques de Terrassa, per acord de la Junta de
Govern Local de 22/05/2009 es va aprovar el “Projecte d’execució de la Biblioteca del
Districte 3”. Aquesta Biblioteca, que es va posar en funcionament l’any 2011, unificà en un
nou espai les biblioteques “Pere Roca” i “Salvador Utset”.
En el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de 22/07/2010 es va aprovar el conveni
específic pel qual s’atorgà una subvenció per import de 900.000 € per a la construcció
d’aquesta nova Biblioteca del Districte 3, formalitzat en data 27/10/2010.
El present conveni va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de data 7
d’octubre de 2011 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data .....
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació
G/40200 332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/40200 332A0 220, 629, 639 i
G/20300 332A0 216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari de la Diputació de
Barcelona.
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Terrassa, en relació amb
les biblioteques que s’especifiquen, de les quals l’Ajuntament n’és titular; així com establir
els requeriments mínims que les biblioteques han de complir per poder rebre aquest suport.
La Biblioteca té condició de servei públic municipal. Aquestes biblioteques formen part de la
Xarxa de Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els
ajuntaments de la seva demarcació.
Segon: Denominació de les biblioteques
“Biblioteca Central de Terrassa”, ubicada al Passeig de les Lletres, 1, amb una superfície útil
de 3.390 m2
“Biblioteca del Districte 2”, ubicada al c/ St. Cosme, 157, amb una superfície útil de 683 m2
“Biblioteca del Districte 3”, ubicada al carrer Germà Joaquim, 66, amb una superfície útil de
1.013 m2
“Biblioteca del Districte 4”, ubicada al c/ Infant Martí, 183,amb una superfície útil de 1.199 m2
“Biblioteca del Districte 5”,ubicada al c/ Jocs Olímpics, s/n, amb una superfície útil de 350 m2
“Biblioteca del Districte 6”, ubicada a la Rambla Francesc Macià, 191-193, amb una
superfície útil de 1.176,25 m2
Totes aquestes biblioteques compleixen els requeriments mínims fixats respecte de les
seves dimensions i serveis bàsics.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
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Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La “Biblioteca Central de Terrassa” disposarà d’un director/a que farà a més funcions de cap
de Zona i responsable de la xarxa urbana.
Les biblioteques de proximitat (Districte) disposaran d’un director/a que dependrà de
l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb
l’assessorament i el suport tècnic de la Diputació.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5ª.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de les biblioteques, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5ª.1.2. Aportar, si és el cas, el personal bibliotecari titulat recollit als annexos 1 a 6 i cobrirne les suplències. Aquest personal, en el seu cas, orgànicament depenent de la Diputació,
dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra
banda, participarà en el procés de selecció del director o directora que endegarà la
Diputació.
5ª.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
5ª.1.4. Subministrar anualment un fons de manteniment de documents i de publicacions
periòdiques, amb el tractament catalogràfic necessari, segons els estàndards vigents.
Aquesta aportació representa el 50% del fons de manteniment.
5ª.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5ª.1.6. Oferir formació tècnica al personal de les biblioteques, a través de plans de formació.
5ª.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5ª.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5ª.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5ª.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5ª.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5ª.1.12. Tractar les dades estadístiques de les biblioteques i elaborar estudis d’avaluació.
5ª.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
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5ª.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5ª.2.1. Gestionar les biblioteques i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública,
en els termes que recull la clàusula sisena.
5ª.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5ª.2.3. Aportar el personal sense titulació bibliotecària recollit als annexos 1 a 6 i cobrir-ne
les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà en el procés de selecció del personal de
la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5ª.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5ª.2.5. Aportar els recursos necessaris, segons els quadres indicatius que es recullen als
corresponents annexos de cada biblioteca, per a l’adquisició de documents i publicacions
periòdiques, destinats al manteniment anual dels fons de la biblioteca i a donar resposta a
les demandes específiques del municipi. Aquesta aportació tendirà a representar el 50% de
la totalitat.
5ª.2.6. Mantenir els edificis. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5ª.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips, feta excepció dels equips informàtics
vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5ª.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5ª.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de les biblioteques, tant a la seva entrada de
façana, amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal que figuren als annexos 1 a 6 sobre el Pla d’Emergència.
5.2.13. Garantir la connexió informàtica amb la xarxa corporativa municipal i entre les
biblioteques que formen la xarxa urbana, per tal de facilitar-ne el treball.
Sisè: Funcions i serveis
La “Biblioteca Central de Terrassa”, farà funcions de biblioteca central urbana i assumirà la
coordinació de la resta de biblioteques de la ciutat. Ha de mantenir un horari de servei públic
de com a mínim 40 hores setmanals.
Les biblioteques del Districte 2, Districte 3, Districte 4, Districte 5 i Districte 6 faran funcions
de biblioteca de proximitat. Han de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca
de 34 hores setmanals.
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Com a biblioteques públiques, han d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al
conjunt de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests
serveis bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de
la Xarxa en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa
telemàtica general.
Han de tenir assignat, com a mínim personal tècnic en el nombre i la qualificació que
s’especifica en els annexos corresponents
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran com a mínim: el director o
directora de la “Biblioteca Central de Terrassa”, un representant de l’Ajuntament i un
representant de la Diputació.
Vuitè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre
causa admissible en dret.
El present conveni deixa sense efecte l’anterior de data 25/02/2002 i addendes a aquest
conveni de 6/11/2003 i 3/07/2008 formalitzats entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Terrassa.
Novè: Noves biblioteques
Les possibles biblioteques del municipi que en un futur s’integrin a la Xarxa de Biblioteques
Municipals, es regiran pel present conveni, mitjançant la incorporació d’un nou annex, prèvia
la conformitat de les parts i l’aprovació de l’òrgan competent.
Disposició transitòria
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb els mòduls dels annexos 1 a 6
d’aquest conveni.
ANNEX 1
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Central

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
55.900 €
2.700 €
9.000 €
-----
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Diputació
55.900 €
10.220 €
----24.040 €

RECURSOS HUMANS
Director/a - Cap de Zona
Sotsdirector
Bibliotecari
Tècnic auxiliar
Ajudant

1
1
5
12
3

RECURSOS HUMANS. Suport xarxa urbana
2
Ajudants de servei itinerants
1
Auxiliar administratiu

ANNEX 2
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Districte 2

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
10.217 €
600 €
4.200 €
-----

RECURSOS HUMANS
Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant

Diputació
10.217 €
4.210 €
----12.025 €

1
-2
1

ANNEX 3
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Districte 3

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
16.230 €
1.000 €
6.000 €
-----

RECURSOS HUMANS
Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant
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Diputació
16.230 €
5.410 €
----13.225 €

1
-3
1

ANNEX 4
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Districte 4

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
20.285 €
1.200 €
6.000 €
-----

Diputació
20.285 €
6.615 €
----15.025 €

RECURSOS HUMANS
1
1
4
--

Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant

ANNEX 5
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Districte 5

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
8.000 €
600 €
3.000 €
-----

Diputació
8.000 €
1.800 €
----9.000 €

RECURSOS HUMANS
1
-1
1

Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant
ANNEX 6
QUADRE INDICATIU
Biblioteca Districte 6

Fons documental
Subscripcions
Activitats
Manteniment informàtic

DESPESA EN MANTENIMENT
Ajuntament
20.285 €
1.200 €
6.000 €
-----
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Diputació
20.285 €
6.615 €
----15.025 €

RECURSOS HUMANS
1
1
4
--

Director/a
Bibliotecari/a
Tècnic auxiliar
Ajudant

TERRASSA”

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
38.- Dictamen que proposa aprovar una pròrroga de l’autorització d’obres a
favor de la Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat), en
resolució de l’expedient núm. 2009/1045.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern, de data 12 de març de 2009, mitjançant el
qual es van autoritzar a la GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament de Territori i
Sostenibilitat) les obres d‘instal·lació d’una marquesina de parada de bus, a la
carretera BV-1602, en el punt quilomètric 8+470, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Lliçà d’Amunt (Exp. de permisos 2009/1045).
Vist l’escrit presentat pel Sr. Jordi Mallol i Sangrà, tècnic superior de la Secció de
Transport del Servei Territorial de Barcelona, que ha tingut entrada al Registre general
d’aquesta Corporació en data 20 de febrer de 2012, mitjançant el qual sol·licita la
pròrroga de l’autorització esmentada al paràgraf anterior.
Atès l’informe tècnic favorable emès, en data 1 de març de 2012, pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en referència a la petició de prorroga de les obres
d’instal·lació d’una marquesina de parada de bus en l’expedient 09/1045, s’informa el
següent:
Atès que aquesta instal·lació es correspon a la autorització atorgada, i que no han
passat els 3 anys de vigència de l’autorització, a més aquesta instal·lació no afectarà a
la calçada de la carretera. Procedeix informar favorablement aquesta petició de
prorroga.
Per últim reiteren les condicions especifiques de l’autorització inicial.




En cas de marquesines en trams de carretera urbanitzats, un cop executades les
obres de ubicació de la marquesina, es mantindrà l’espai útil de vianants
disponible a les voreres.
En cap cas s’afectarà la calçada de la carretera.
L’espai entre la calçada i marquesina on realitzi l’autobús la parada haurà de ser
pavimentat per evitar arrossegaments cap a la calçada de la carretera ja sigui
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terra o fang els dies de pluja. Aquest paviment tindrà forma trapezoidal per facilitar
l’entrada i sortida de l’autobús.
A les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres es
reposarà amb una capa de rodadura S-12, amb àrid granític.
Es complirà la normativa municipal vigent així com el corresponent reglament
sectorial.
Es retirarà l’autorització en cas de que es demostri un perill potencial pel trànsit o
vianants.”

Atès que l’article 49.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, disposa que l’Administració, llevat que hi hagi un precepte en
contra, pot concedir d’ofici o a petició dels interessats una ampliació dels terminis
establerts, que no excedeixi de la meitat d’aquests, si les circumstàncies ho
aconsellen, i amb això no es perjudiquen drets de tercers, i que l’acord d’ampliació
s’ha de notificar als interessats.
Atès que el mateix article, en el seu punt 3, disposa que tant la petició dels interessats
com la decisió s’han de produir, en tot cas, abans del venciment del termini de què es
tracti i que els acords sobre l’ampliació de terminis o sobre la denegació no són
susceptibles de recurs.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d'ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès el tècnics de
la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat amb motiu de la sol·licitud
de pròrroga de la GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament de Territori i
Sostenibilitat) de l’autorització amb número d’expedient 2009/1045.
Segon.- Concedir, en conseqüència, una pròrroga de l’autorització atorgada mitjançant
acord adoptat per la Junta de Govern,de data 12 de març de 2009, en la que es van
autoritzar a la GENERALITAT DE CATALUNYA (Departament de Territori i
Sostenibilitat) les obres d‘instal·lació d’una marquesina de parada de bus, a la
carretera BV-1602, en el punt quilomètric 8+470, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Lliçà d’Amunt (Exp. de permisos 2009/1045), la qual tindrà una durada
màxima de 18 mesos a comptar des de l’endemà de la data de caducitat de
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l’esmentada autorització i que, d’acord amb el que estableix l’article 49.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, no
serà susceptible de recurs.
Tercer.- Notificar la present resolució a la GENERALITAT DE CATALUNYA
(Departament de Territori i Sostenibilitat), amb domicili a efectes de notificacions a
Barcelona (08007), carrer Aragó, n. 244-248.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament del Masnou, en resolució de l’expedient núm. 2011/8840.- 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 del Masnou, de data 14/11/2011, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 15/11/2011, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de:



Instal·lació de rètols informatius, a la carretera BP-5002, al punt quilomètric 0+300
i al 0+421, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal del Masnou.
Implantació de zona d'estacionament de pagament., a la carretera BP-5002, del
punt quilomètric 0+300 al 0+450, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal del Masnou (Exp. núm. 2011/8840).

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’instal·lació de rètol
informatiu.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:







Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats.
Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també
correspondrà a un model normalitzat.
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.
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Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’implantació de zona
d'estacionament de pagament.
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:



Tots els elements necessaris per l’ implantació de la zona d’aparcament amb
limitació horària aniran fora de la zona de domini públic de la carretera.
Per tal de regularitzar l’ utilització d’aquest terrenys, per part de l’ajuntament del
Masnou s’ha de tramitar la corresponent cessió dels mateixos a l’Oficina de
Patrimoni i Gestió Immobiliària de la Diputació de Barcelona.

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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 del Masnou, en relació amb l’expedient número 2011/8840.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament del Masnou, autorització
d’obres de:
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Instal·lació de rètols informatius, a la carretera BP-5002, al punt quilomètric 0+300
i al 0+421, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal del Masnou.
Implantació de zona d'estacionament de pagament., a la carretera BP-5002, del
punt quilomètric 0+300 al 0+450, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal del Masnou (Exp. núm. 2011/8840), 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 del Masnou, amb domicili a
efectes de notificacions a El Masnou (08320), Pg. Prat de la Riba, 1, amb indicació
dels recursos procedents.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Explotaciones Turísticas Caveca SA, en resolució de l’expedient núm. 2012/557.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 Explotaciones Turísticas Caveca, S.A., de data 17/01/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 18/01/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 3+780 al
3+790, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Exp. núm.
2012/557), de:





Modificació d’accés existent.
Col·locació de rètol indicatiu de càmping.
Construcció de muret.
Construcció d’una rocalla.

Atès l’informe tècnic emès, en data 28/02/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de modificació d'accés
existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:



Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés
segons indicacions del zelador.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per a evitar la seva entrada a la
calçada.
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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, aproximadament 60m.
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.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de col·locació de rètol
indicatiu de càmping.
Atès el que disposen els articles 91,93, 94 i 96 del Reglament general de carreteres de
la Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:












Només s’autoritzen dos rètols dins l’accés en qüestió, un per cada sentit de
circul·lació.
No es pot col·locar cap altre rètol de càmping més segons article 94.2 del
Reglament de Carreteres vigent .
Es replantejarà la situació definitiva dels rètols en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima dels rètols a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els
suports fora de la cuneta.
El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació del camping, sense
incloure cap informació addicional.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Les senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.
La cancel·lació del permís 2011/5222, a nom de J.T.M., ha de ser demanat pel
sol·licitant de l’expedient en qüestió.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d’un
muret i d’una rocalla.
Atès el que disposa l’article 80.2 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:
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No hi haurà cap part del mur ni de rocalla en zona de domini públic, és a dir, a
menys de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es perjudicarà la visibilitat ni la seguretat de la carretera amb el mur.
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 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 Explotaciones Turísticas Caveca, S.A., en relació amb l’expedient
número 2012/557.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Explotaciones Turísticas Caveca,
S.A., autorització d’obres, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 3+780 al 3+790,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Quirze Safaja (Exp. núm.
2012/557), de:





Modificació d’accés existent.
Col·locació de rètol indicatiu de càmping.
Construcció de muret.
Construcció d’una rocalla.
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Les esmentades obres 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 Explotaciones Turísticas Caveca, S.A., amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Quirze Safaja (08189), Carretera de Sant
Feliu de Codines a Centelles, km. 3,9, amb indicació dels recursos procedents.
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2012/1185.- 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 Consell Comarcal del Maresme, de data 27/01/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/02/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’instal·lació de rètols eventuals, a la carretera:








BV-5023, al punt quilomètric 1+375 i al 1+790, marge esquerre, tram urbà, al
terme municipal de Premià de Dalt,
B-502, al punt quilomètric 1+386 i al 2+000, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Cabrera de Mar,
BV-5031, al punt quilomètric 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Mataró;
BV-5033, al punt quilomètric 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Andreu de Llavaneres;
BV-5034, al punt quilomètric 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Vicenç de Montalt;
BV-5128, al punt quilomètric 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de
Sant Pol de Mar;
BP-5002, al punt quilomètric 1+400, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal d’Alella (Exp. núm. 2012/1185).

Atès l’informe tècnic emès, en data 05/03/2012, 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 rètols
eventuals.
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Atès el que disposa l’ article 98 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:










Prèviament a la instal·lació es disposarà de l’oportuna llicència municipal on ha de
quedar reflectit el disseny i dimensions dels rètols.
Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta
serà com a mínim de 0,5 m. En cas d’existència de cuneta, els suports es situaran
sempre fora de la mateixa. En tot cas es seguiran les especificacions de la norma
8.1-IC sobre senyalització vertical.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
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.
Una vegada finalitzada les proves que motiven la instal·lació d’aquest rètols,
aquest es retiraran imediatament.”

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
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Consell Comarcal del Maresme, en relació amb l’expedient número
2012/1185.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Maresme,
autorització d’instal·lació de rètols eventuals, a la carretera:








BV-5023, al punt quilomètric 1+375 i al 1+790, marge esquerre, tram urbà, al
terme municipal de Premià de Dalt,
B-502, al punt quilomètric 1+386 i al 2+000, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Cabrera de Mar,
BV-5031, al punt quilomètric 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Mataró;
BV-5033, al punt quilomètric 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Andreu de Llavaneres;
BV-5034, al punt quilomètric 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Vicenç de Montalt;
BV-5128, al punt quilomètric 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de
Sant Pol de Mar;
BP-5002, al punt quilomètric 1+400, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal d’Alella (Exp. núm. 2012/1185), 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 al Consell Comarcal del Maresme, amb domicili a
efectes de notificacions a Mataró (08301), Plaça Miquel Biada, n. 1, amb indicació dels
recursos procedents.
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra.
M.T.M.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/1264.- 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 Mercedes Trinidad Molina Calero, de data 07/02/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de:



Construcció de mur, a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 4+271 al 4+289,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva;
Moviment de terres, a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 4+271 al 4+289,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva;
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Accés provisional per obres, a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 4+271 al
4+289, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva
(Exp. núm. 2012/1264).

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 construcció de mur.
Atès el que disposa l’article 169 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





El mur quedarà alineat a la distància que marqui la normativa urbanística
municipal vigent. En qualsevol cas, el mur anirà fora de la zona de servitud de la
carretera.
No s’executarà cap part dels fonaments del mur sota la calçada, domini públic i
servitud de la carretera.
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.
S’haurà de garantir en tot moment l’estabilitat del mur respecte al desplaçament i
la volcada.

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de moviment de terres.
Atès el que disposen els articles 104h, i 169 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:




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

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’accés provisional per
obres.
Atès el que disposen els articles 168 i 169 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:


En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
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Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a 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. No es permetrà 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.

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 Mercedes Trinidad Molina Calero, en relació amb l’expedient número
2012/1264.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a M.T.M.C., autorització d’obres de:




Construcció de mur, a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 4+271 al 4+289,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva;
Moviment de terres, a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 4+271 al 4+289,
marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva
Accés provisional per obres, a la carretera BV-5122, al punt quilomètric 4+271 al
4+289, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Fogars de La Selva

86/129

(Exp. núm. 2012/1264), 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 M.T.M.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), X, X, amb indicació dels recursos procedents.
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, en resolució de l’expedient núm. 2012/1298.- 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 Lliçà d’Amunt, de data 07/02/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 08/02/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de tala de tres arbres i retirada de set soques de la
vorera, a la carretera BV-1602, del punt quilomètric 7+532 al 7+730, marge esquerre,
tram urbà, al terme municipal de Lliçà d’Amunt (Exp. núm. 2012/1298).
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 Tala de tres arbres i
retirada de set soques de la vorera.
Atès el que disposen els articles 104a 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:





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.
Es reposarà la calçada de la carretera en tots els trams que restin deteriorats per
aquesta tala i extracció de soques. La capa de rodadura sera una Ac 16 surf 50/70
S, amb àrit grànitic i la secció de ferm serà tipus121 de la Instrucció 6.1.I.C.
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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 de la
Generalitat de Catalunya).
Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
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 Lliçà d’Amunt, en relació amb l’expedient número
2012/1298.
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 Lliçà d’Amunt,
autorització d’obres de tala de tres arbres i retirada de set soques de la vorera, a la
carretera BV-1602, del punt quilomètric 7+532 al 7+730, marge esquerre, tram urbà, al
terme municipal de Lliçà d’Amunt (expedient 2012/1298), que s’hauran de dur a terme
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
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executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, amb domicili a
efectes de notificacions a Lliçà d’Amunt, (08186), carrer Anselm Clavé, 73, amb
indicació dels recursos procedents.
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
G.B.P., en resolució de l’expedient núm. 2012/1338.- 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. Gaietà Batlles Prim, de data 07/02/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 09/02/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de:




Instal·lació de conducció d'aigües residuals amb encreuament, a la carretera BV1483, al punt quilomètric 1+555, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de
Bigues i Riells;
Construcció de mur, a la carretera BV-1483, del punt quilomètric 1+533 al 1+555,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Bigues i Riells;
Condicionament d'un gual, a la carretera BV-1483, al punt quilomètric 1+547,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (Exp. 2012/1338).

Atès l’informe tècnic emès, en data 05/03/2012, 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 d'aigües residuals amb encreuament.
Atès el que disposen els articles 167 i 104d 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.
L’encreuament sota la calçada es realitzarà de la manera i forma "B", descrita en
el plec de Condicions Tècniques Generals per a la instal·lació de conduccions i
línies subterrànies que s’adjunta.
Es netejarà tota l’obra de fàbrica i la canonada ha de discórrer per sota de la cota
de llera. S’haurà de formigonar i no podrà suposar cap pèrdua de secció de
desguàs.
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.
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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
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 construcció de mur.
Atès el que disposa l’article 169 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





El mur quedarà alineat a la distància que marqui la normativa urbanística
municipal vigent. La distància a l’aresta exterior de la calçada serà de com a
mínim dos metres.
No s’executarà cap part dels fonaments del mur sota la calçada.
Les característiques del mur seran les adequades per tal de garantir la seva
estabilitat, tant al desplaçament com a la bolcada.
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament d'un
gual.
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 seguin les instruccions del zelador de la zona..
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
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 el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre:
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“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 6.000 €, que es podrà
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, el Sr. G.B.P. serà responsable dels perjudicis que es puguin
ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels
desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les
obres d’instal·lació de conducció d'aigües residuals amb encreuament, construcció de
mur i condicionament d'un gual.
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 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
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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. G.B.P., en relació amb l’expedient número 2012/1338.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 6.000 € que preveu
la part dispositiva d’aquest dictamen, salvat el dret de propietat i sens perjudici de
drets de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’obres de:




Instal·lació de conducció d'aigües residuals amb encreuament, a la carretera BV1483, al punt quilomètric 1+555, ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de
Bigues i Riells;
Construcció de mur, a la carretera BV-1483, del punt quilomètric 1+533 al 1+555,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Bigues i Riells;
Condicionament d'un gual, a la carretera BV-1483, al punt quilomètric 1+547,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Bigues i Riells (Exp. 2012/1338), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present dictamen.

Tercer.- Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per
import de 6.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest dictamen.
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient.
Sisè.- Notificar la present resolució al Sr. G.B.P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.M.P., en resolució de l’expedient núm. 2012/1530.- 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 del Sr. J.M.P., de data 10/02/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 14/02/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-2242, del punt quilomètric 0+420 al
0+490, marge dret, tram urbà, al terme municipal de Piera (Exp. núm. 2012/1530).
Atès l’informe tècnic emès, en data 06/03/2012, 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 construcció 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.”

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
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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 pel Sr. J.M.P., en relació amb l’expedient número 2012/1530.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.M.P., autorització d’obres de
construcció de vorera, a la carretera BV-2242, del punt quilomètric 0+420 al 0+490,
marge dret, tram urbà, al terme municipal de Piera (Expedient número 2012/1530), 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. J.M.P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, en resolució de l’expedient núm.
2012/1952.- 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 Santa Cecília de Voltregà, de data 20/02/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 28/02/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV4602, al punt quilomètric 2+215, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa
Cecília de Voltregà (Exp. núm. 2012/1952).
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/03/2012, 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 condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:
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Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta 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 segons documentació peresentada. 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.”

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 Santa Cecília de Voltregà, en relació amb l’expedient
número 2012/1952.
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 Santa Cecília de
Voltregà, autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV4602, al punt quilomètric 2+215, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Santa
Cecília de Voltregà (Exp. núm. 2012/1952) 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 Santa Cecília de Voltregà, amb
domicili a efectes de notificacions a Santa Cecília de Voltregà (08509), Plaça de
l'Esglèsia, s/n, amb indicació dels recursos procedents.
47.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada en aprovar una
autorització d’obres a favor del Sr. J.M.F.R., en resolució de l’expedient núm.
2011/9345.- 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:
Amb data 23 de febrer de 2012, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar al Sr. J.M.F.R. el moviment de terres i de tala d’arbres, a
la carretera B-423, del punt quilomètric 5+550 al 6+140, marge dret, tram no urbà, al
terme municipal de Navàs (Expedient 2011/9345).
En l’esmentada resolució s’ha detectat una errada material en el NIF del destinatari.
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries
correspon a l’òrgan que els ha dictat”.
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.- Rectificar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de
data 23 de febrer de 2012, mitjançant el qual es van autoritzar al Sr. J.M.F.R. el
moviment de terres i de tala d’arbres, a la carretera B-423, del punt quilomètric 5+550
al 6+140, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Navàs (Expedient
2011/9345) en el següent sentit:
On diu:
Ha de dir

39327409A
39337409A

Segon.- Notificar la present resolució al Sr. J.M.F.R., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, amb indicació dels recursos procedents.

96/129

48.- Dictamen que proposar denegar una autorització d’obres d’instal·lació de
rètol informatiu a favor del Camping La Tordera, SL, en resolució de l’expedient
núm. 2012/1346.- 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 Camping La Tordera, S.L., de data 08/02/2012, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació, en data 09/02/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-6001, al punt quilomètric
3+553, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (Exp. núm.
2012/1346).
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 d’instal·lació de rètol
informatiu a la carretera BV-6001, en el punt quilomètric 3+553.
1. El Camping la Tordera disposa de rètols informatius al accés existent de la
carretera BV-6001, punt quilomètric 4+330.
2. Aquest tipus de rètol són informatius no essencials i s’han de d’emprar amb
caràcter restrictiu, article 94.2 del reglament general de carreteres.
3. En el punt de la carretera on es vol instal·lar aquest rètol coincideix amb una
rotonda on ja existeix rètol informatiu d’orientació geogràfica que indica els
establiments existents “ campings ”.
4. El rètol que es vol instal·lar fa referencia a un camping en concret, en un accés no
particular.
Vist tot allò abans exposat s’informa desfavorablement la instal·lació d’aquest rètol
informatiu a la carretera BV-6001, punt quilomètric 3+553.”
Atès el que disposa l’article 94 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre.
“Article 94
Senyals de servei
94.1 Els senyals de servei es classifiquen en essencials i no essencials.
94.2 Són essencials els senyals que informen sobre l'existència de serveis
d'assistència sanitària, àrees de descans i gasolineres, així com sobre l'existència
d'hotels, restaurants, cafeteries, tallers de reparació i informació turística sempre que
se situïn en àrees o zones de servei amb presència de gasolineres.
La resta dels senyals de servei tenen el caràcter de no essencials i s'han d'emprar
amb caràcter restrictiu, prèvia justificació de la seva rellevància i conveniència.
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94.3 Amb caràcter general s'ha de procurar situar els senyals de servei de forma
independent de la pròpia senyalització viària.”
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 pel Camping La Tordera, S.L., en relació amb l’expedient número
2012/1346.
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a la instal·lació de rètol
informatiu, a la carretera BV-6001, al punt quilomètric 3+553, marge dret, tram no
urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (Exp. núm. 2012/1346).
Tercer.- Notificar la present resolució al Càmping La Tordera, S.L., amb domicili a
efectes de notificacions a Malgrat de Mar (08380), camí de La Tordera, s/n, amb
indicació dels recursos procedents.
49.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres de restitució de dos
rètols senyals d’orientació a favor del Camping La Tordera SL, en resolució de
l’expedient núm. 2012/1346.- 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 Camping La Tordera, S.L.de data 08/02/2012, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 09/02/2012, pel qual es sol·licita
autorització de restitució de dos rètols senyals d’orientació S-320 indicatius de
càmping, a la carretera BV-6001, al punt quilomètric 4+327 i al 4+335, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (Exp. núm. 2012/1346).
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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 restitució de dos
rètols senyals d’orientació S-320 indicatives de càmping, al punt quilomètric 4+327 i al
punt quilomètric 4+335.
Atès el que disposa l’article 94 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:










Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals es situaran a l’interior de l’accés i els 2 rètols corresponents als 2
sentits de la marxa sobre el mateix suport.
El contigut 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.
Els senyals estaran normalitzats i seran tipus fletxa, amb el text de color negre
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

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; 101,26 €, per concessió d'autorització en trams
no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Camping La Tordera, S.L., en relació amb l’expedient número
2012/1346.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Camping La Tordera, S.L.,
autorització de restitució de dos rètols senyals d’orientació S-320 indicatius de
càmping, a la carretera BV-6001, al punt quilomètric 4+327 i al 4+335, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Malgrat de Mar (Exp. núm. 2012/1346), 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; 101,26 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols
informatius.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Càmping La Tordera, S.L., amb domicili a
efectes de notificacions a Malgrat de Mar (08380), camí de La Tordera, s/n, amb
indicació dels recursos procedents.
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
50.- Dictamen que proposa la modificació de l’aplicació pressupostària del
conveni específic núm. 936/10 “Adquisició de terreny per destinar-lo a habitatge
protegit” subscrit amb l’Ajuntament de Calders, en el marc del Pla de
concertació de Xarxa Municipis de Qualitat 2008-2011 (codi XBMQ 10/X/66527),
per un import de cent deu mil (110.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011
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(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin.
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Calders es van comprometre a preacordar i desenvolupar conjuntament la
necessitat Adquisició d’edifici antic per destinar-lo a habitatge protegit.
Aquest preacord es va formalitzar mitjançant conveni específic, aprovat per la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona en la reunió ordinària de data 10 de juny de
2010, amb registre núm. 488/10 i signat per la Diputació en data 17 de setembre de
2010.
L’Ajuntament de Calders, amb data 22 de setembre de 2011, va sol·licitar al Servei de
Govern Local de Diputació de Barcelona un canvi en la denominació de l’actuació
aprovada per tal que, en comptes d’Adquisició d’edifici antic per destinar-lo a habitatge
protegit, l’actuació passés a denominar-se Adquisició de terreny per destinar-lo a
habitatge protegit.
Com a conseqüència, la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats en
data 17 de novembre de 2011 elabora un dictamen pel canvi de la denominació de
l’actuació que s’aprova per la Junta de Govern en data 22 de desembre de 2011.
Inicialment la despesa d’aquesta actuació es va aprovar a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/31300/153A0/76260.
Vist que en l’estructura pressupostària d’aquest any de la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats només consta el programa 151A0, la incorporació
de l’import de 110.000 € es va fer mitjançant la modificació de crèdit núm.3/2012, a
càrrec de l’aplicació pressupostària G/50300/151A0/76244 del vigent pressupost de la
Corporació.
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 la imputació pressupostaria de la despesa derivada del
conveni indicat a la part expositiva del present dictamen, en el sentit que l’aplicació
pressupostària on s'imputi la despesa sigui la G/50300/151A0/76244 del vigent
pressupost corporatiu.
Segon.- Mantenir la resta de pactes previstos en l’esmentat conveni.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
51.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de tres subvencions
corresponents al segon semestre de 2011 als centres d’educació infantil i
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d’ensenyament primari i secundari, per les estades als equipaments pedagògics
existents als parcs naturals i que es gestionen en règim de concessió
administrativa, per import de dos mil cent cinquanta-cinc euros amb seixantavuit cèntims (2.155,68) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de
subvencions als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari i secundari, per les
despeses als equipaments pedagògics existents als parcs naturals d’aquesta Diputació
de Barcelona que es gestionen en règim de concessió administrativa.
Atès que en sessió ordinària de 22 de desembre de 2011 la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar l’atorgament de subvencions a les escoles que
havien concorregut a la convocatòria corresponent al segon semestre de 2011.
Atès que en el procés d’examen i valoració van quedar fora de la relació d’atorgament
tres subvencions que complien els requisits establerts en les Bases Reguladores de
les Subvencions de l’any 2011, per la qual cosa és considera oportú procedir a avaluar
i examinar les subvencions esmentades, constituint d’acord amb la base dotzena,
l’òrgan col·legiat competent.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 9 de febrer de 2012, segons acta
adjunta, per a l’examen i valoració de les tres sol·licituds presentades dins el termini
establert en les bases reguladores abans esmentades per al segon semestre de 2011.
L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt
d’Espais Naturals, actuant com a President de l’Òrgan Col·legiat i per delegació del
Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, pel Sr. Rafael Bernardo González
Ordoñez, coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, pel representant de la
presidència de la Corporació, la Sra. Divina Ayuso Forns, pel Gerent de Serveis
d’Espais Naturals, el Sr. Jordi Bellapart Colomer i pel Cap de l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals, el Sr. Ramon Espinach Grau.
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i forma part integra d’ell.
Atès que en data de febrer de 2012 el President de l’òrgan col·legiat va formular la
proposta de concessió i que acompanya el present Dictamen.
Atès que la base desena de les bases reguladores preveia un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 40.000 €, que el total de les dues convocatòries
sumava la quantitat de 32.265,54 € i la proposta que formula el president delegat de
l’Àrea d’Espais Naturals ascendeix, per a les tres subvencions a la quantitat de
2.155,68 €.
Atès que existeix crèdit suficient en la partida pressupostària: G/50400/173A0/48900.
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Vist l’apartat 3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB, de
23 de setembre de 2011.
Per tot l’exposat , el Gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 3r.
I president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per a la seva
aprovació, a la Junta de Govern, els següents:
ACORDS
Primer.- Atorgar tres subvencions a centres d’educació infantil i d’ensenyament primari
i secundari, per les estades als equipaments pedagògics existents als parcs naturals i
que es gestionen en règim de concessió administrativa, corresponent a
la
convocatòria del segon semestre de 2011, que van quedar fora el procés d’examen i
valoració i que complien els requisits establerts en les Bases Reguladores de les
Subvencions de l’any 2011.
Segon.- Atorgar les següents subvencions d’acord amb la relació i import que a
continuació es detallen:
Núm. operació
1203000409
1203000409
1203000409

Escola
1
2
3

NIF

CEIP GERMANES BERTOMEU
ESCOLA LA SAGRERA
INSTITUT MANUEL BLANCAFORT

Import

Q5855956H
695,52 €
Q0801535F
216 €
Q5855830E 1.244,16 €
Total

2.155,68 €

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 2.155,68 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50400/173A0/48900 del pressupost de l’exercici 2012, per fer front a
les subvencions que s’atorguen.
Quart.- Notificar la present resolució als subvencionats esmentats en el present
Dictamen.
Cinquè.- Comunicar als subvencionats que d’acord amb les bases de la convocatòria
s’entendrà acceptada la subvenció si en el termini d’un mes des de la notificació no
manifesta el contrari.
Sisè.- Per fer efectiu el cobrament de les subvencions els sol·licitants hauran de
presentar abans del dia 31 de març de 2012 acta de justificació de l’estada, mitjançant
model normalitzat de compte justificatiu simplificat.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
52.- Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació de l’expedient de contractació
de la concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i
l’Agustí a Tagamanent al parc natural del Montseny, a l’empresa La Calma,
Cultura i Lleure, SL, per un import de cent tres mil sis-cents seixanta-cinc euros
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amb dinou cèntims (103.665,19) €.- 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’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària mitjançant procediment
negociat sense publicitat, relatiu a la contractació del servei públic sota la modalitat de
concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí a
Tagamanent al parc natural del Montseny per una proposta mínima d’inversió de vint-isis mil (26.000) €, IVA exclòs, el qual va ser aprovat per Acord de la Junta de Govern,
en sessió de data 24 de novembre de 2011.
Vist l’informe d’adjudicació emès pel tècnic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de
data 6 de febrer de 2012, el text del qual és el següent:
“(...) S’ha procedit a invitar a participar en aquest procediment a les empreses
següents: La Calma, Cultura i Lleure SL, Associació Catalana de Cases de Colònies i
Aprèn, Serveis Ambientals, SL.
L’empresa Aprèn Serveis Ambientals, S.L. ha fet constar la seva declinació mitjançant
correu electrònic de data 15 de desembre de 2011. L’Associació Catalana de Cases
de Colònies un cop esgotat el termini de presentació d’ofertes no ha contestat de
manera fefaent la nostra invitació, tot i que, hi ha constància de l’avís de recepció de
correus de data 7 de desembre de 2011. L’empresa La Calma, Cultura i Lleure ha
presentat la seva oferta i proposta tècnica, que s’ha procedit a valorar.
En tractar-se d’un procediment negociat sense publicitat, els aspectes econòmics i
tècnics objecte de negociació, de conformitat amb la clàusula 1.14) del Plec de
clàusules administratives particulars aprovat a l’efecte, són els següents:
A) Proposta econòmica d’inversions previstes en mobiliari, utillatge i obres de millora:
o Preu mínim d’inversió 26.000 €
Puntuació fins a 40 punts
S’assignaran 0 punts a cada una de les propostes econòmiques que igualin la
corresponent inversió i la màxima puntuació a l’oferta més alta, puntuant-se la
resta d’ofertes en funció de les altres i de manera proporcional.
B) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un projecte pedagògic, cultural, turístic i de
lleure d’acord amb les línies d’actuació, objectius i subprogrames establerts en la
clàusula 2.9.2) apartat B):
Puntuació fins a 10 punts
C) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambiental
d’acord amb les línies d’actuació, objectius i subprogrames establerts en la
clàusula 2.9.2) apartat C):
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Puntuació fins a 10 punts
D) Millores dels serveis mínims a oferir d’acord amb la clàusula 2.9.2) apartat A):
Proposta de millora en la venta de publicacions més enllà de les editades per la
Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona relacionades amb la natura:
fins un total d’un 1 punt
Proposta de venda de productes artesanals:
fins un total d’un 1 punt
Puntuació fins a 2 punts
E) Proposta de millora en l’horari d’acollida i informació als visitants:
- Ampliació d’1 hora
- Ampliació de 2 hores
- Ampliació de 3 hores

2 punts
4 punts
6 punts

Puntuació fins a 6 punts
F) Proposta de millora en el servei de restauració:
Servei d’esmorzar
Servei de sopar
Servei de bar

2 punts
2 punts
2 punts

Puntuació fins a 6 punts
G) Proposta de millora en el número de visites guiades a la Casa- Museu l’Agustí
- 2 visites diàries durant tot l’any
fins 2 punts
- 2 visites diàries durant tot l’any més 1 visita durant l’horari de tarda:
fins a 4 punts
- 3 visites durant tot l’any:
fins a 6 punts
Puntuació fins a 6 punts
Un cop la empresa La Calma Cultura i Lleure, S.L., ha acreditat la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigida al Plec de clàusules
administratives particulars, es procedeix a valorar la oferta presentada, tenint en
compte els aspectes de negociació esmentats:
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a) Proposta econòmica d’inversions previstes en mobiliari, utillatge i obres de millora:
o

Preu mínim d’inversió 26.000 €
Inversió ofertada: 103.665,19 €
Puntuació: 40 punts

b) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un projecte pedagògic, cultural, turístic i de
lleure d’acord amb les línies d’actuació, objectius i subprogrames establerts en la
clàusula 2.9.2) apartat B):
L’oferta presentada en aquest apartat proposa uns objectius que, en general són
interessants per desenvolupar les actuacions d’un programa pedagògic, cultural,
turístic i de lleure, tot i que en l’apartat d’objectius apareixen propostes d’actuacions,
que després no es concreten en els continguts específics de cada subprograma.
Així, per exemple, en els objectius del programa pedagògic es parla d’activitats
relacionades amb la descoberta de l’entorn, mitjançant el circuit d’orientació
permanent de la Calma, i després això no es concreta en el desenvolupament d’una
actuació en el subprograma pedagògic. El mateix trobem en l’apartat cultural que
parla de la difusió de l’exposició “La Lola de la Figuera”, i en les actuacions no hi ha
cap concreció en aquest sentit.
L’acció proposada en el subprograma pedagògic per potenciar la visita de les
escoles a la Casa Museu L’Agustí, es considera molt interessant, si bé es troba a
faltar la concreció en la forma de dur-la a terme.
En el subprograma cultural es planteja una proposta d’una activitat que ja s’està
duent a terme actualment per l’Associació dels Amics de Tagamanent. Es proposen
unes actuacions interessants per la difusió d’aquestes visites, però que no
impliquen cap acció concreta per part del concessionari.
En el subprograma de turisme i lleure proposa una acció pel foment del transport
col·lectiu. És interessant l’actuació de difusió d’aquesta proposta, però falta més
concreció i detalls de l’actuació
Puntuació: 4 punts
c) Proposta per a l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambiental
d’acord amb les línies d’actuació, objectius i subprogrames establerts en la clàusula
2.9.2) apartat C):
En el conjunt del programa de bones pràctiques ambientals, planteja, dins l’apartat
d’objectius, uns criteris interessants, tot i que les actuacions són molt puntuals i
concretes i, en algun cas, no especifica el desenvolupament concret de l’actuació.
En l’apartat d’optimització i estalvi dels consums energètics l’objectiu que es
proposa és aconseguir el mínim consum amb la implementació de consumibles de
molt baix consum mentre que l’actuació programada fa referència al manteniment
programat de tots els consumibles, sense concretar el pla específic de manteniment
que proposa.
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En l’apartat d’optimització i estalvi del consum d’aigua es repeteix el mateix
plantejament que en l’apartat anterior.
Pel que fa al programa de minimització i gestió de residus es plantegen unes
propostes interessants en relació a generar menys residus. També és interessant
la actuació de la utilització del compostador pel tractament del residu orgànic.
En el subprograma de difusió l’objectiu és molt interessant, però no es concreta, en
l’apartat de les actuacions, com es durà a terme ni a qui anirà adreçada aquesta
difusió.
En aquest cas el pla d’etapes del programa no ens aporta informació rellevant.
Puntuació: 5 punts
d) Millores dels serveis mínims a oferir d’acord amb la clàusula 2.9.2) apartat A):
La empresa no presenta cap millora.
Puntuació: 0 punts
e) Proposta de millora en l’horari d’acollida i informació als visitants
En la proposta es concreta un horari de 9 h a 18 h. Com que l’horari mínim que
contempla el plec de prescripcions és de 10 h a 16 h, suposa una ampliació de tres
hores.
Puntuació: 6 punts
f) Proposta de millora en el servei de restauració l’horari d’acollida i informació als
visitants
En la proposta es contempla servei de cafeteria en totes les hores d’obertura de
l’equipament, l’oferta de servei d’esmorzars i la proposta de servei de sopars amb
reserva prèvia, per tant contempla totes les millores possibles en aquest apartat.
Puntuació: 6 punts
g) Proposta de millora en el número de visites guiades a la Casa-Meseu l’Agustí
En la proposta es contempla 2 visites durant tot l’any, sent una millora sobre l’oferta
mínima.
Puntuació: 2 punts
El resum de la puntuació total obtinguda per les empreses és el següent:
ASPECTES DE NEGOCIACIÓ
EMPRESA

a

b

c

d

e

f

g

PUNTUACIÓ
TOTAL

La Calma, Cultura i
Lleure, S.L.

40

4

5

0

6

6

2

63
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Un cop realitzada la valoració el tècnic sotasignat proposa l’adjudicació de la
contractació de la concessió administrativa per a gestionar els equipaments del Bellver
i l’Agustí a Tagamanent, al parc natural del Montseny, a l’empresa La Calma Cultura i
Lleure, SL, amb CIF B-62777164, d’acord amb la seva oferta (...)”.
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la
contractació de referència.
Vist l'apartat 3.1.b i d) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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.- Adjudicar, amb efectes 1 d’abril, de conformitat amb l’informe tècnic de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, la contractació no harmonitzada relativa a la contractació
del servei públic sota la modalitat de concessió administrativa per a gestionar els
equipaments d’El Bellver i l’Agustí a Tagamanent al parc natural del Montseny, a
l’empresa La Calma Cultura i Lleure SL, amb CIF B-62777164, per un import
d’inversió de cent tres mil sis-cents seixanta-cinc euros amb dinou cèntims
(103.665,19) €, d’acord amb la seva oferta.
Segon.- Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
Tercer.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació
de Barcelona.
53.- Dictamen que proposa aprovar el conveni tipus de col·laboració institucional
per fixar les condicions de participació en la campanya de vigilància i prevenció
d’incendis per a 2012, en relació amb el dispositiu de vehicles de primera
intervenció, a desenvolupar en els parcs que gestiona la Diputació de Barcelona
amb els ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat gestiona una xarxa de parcs, entre els
quals figuren: El Parc del Montnegre i el Corredor, el Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt i l’Obac, el Parc del Garraf i el Parc Natural del Montseny.
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Atès que la gestió d’aquests territoris s’efectua d’acord amb els seus respectius plans
especials, essent un dels instruments de la gestió el programa anual d’activitats. En
aquests programes es preveu, com un dels seus eixos importants, la posada en marxa
d’un dispositiu de vigilància i prevenció d’incendis.
Atès que des de fa aproximadament 23 anys s’executa un pla de vigilància i prevenció
d’incendis que incideix principalment en millorar la detecció mitjançant l’establiment de
punts de guaita en llocs estratègics d’alta visibilitat i unitats mòbils de primera
intervenció sobre el territori. Aquests mitjans complementen l’acció de prevenció que
realitzen altres departaments i administracions i s’han mostrat altament efectives en
els darrers anys.
Atès que la Diputació de Barcelona requereix, per al desenvolupament de l’esmentat
pla de vigilància de prevenció d’incendis, d’un parc mòbil constituït principalment per
vehicles de primera intervenció. Aquests vehicles estan equipats amb un dipòsit i una
bomba suficients per poder controlar i extingir conats d’incendi i realitzar tasques de
suport a l’extinció d’incendis forestals.
Atès que l’Ajuntament disposa d’un vehicle equipat amb una unitat de primera
intervenció i té la voluntat de seguir participant activament en el pla de vigilància i
prevenció d’incendis per tal que aquest es dissenyi i s’executi de la manera més
pròxima al territori i més eficient possible, i està disposat a aportar els mitjans que
estan al seu abast per tal que, conjuntament amb els recursos i mitjans que aporta la
Diputació de Barcelona, s’assoleixin els objectius del pla de vigilància i prevenció.
Per a la campanya de vigilància i prevenció d’incendis per a l’any 2012, i en relació
amb el dispositiu de vehicles de primera intervenció, es compta amb la participació
dels següents ajuntaments:
Parc natural del Montseny
Ajuntament de El Brull
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Fogars de Montclús
Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Parc del Montnegre i el Corredor
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Dosrius
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Parc del Garraf
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.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 que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, i l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
Vist el punt 3.4,i.2) de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals,
proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que elevi
a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni tipus de col·laboració institucional per fixar les condicions
de participació en la campanya de vigilància i prevenció d’incendis per a 2012, en
relació amb el dispositiu de vehicles de primera intervenció, a desenvolupar en els
parcs que gestiona la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments que es relacionen
en l’annex I al dictamen, i d’acord amb la minuta de conveni que a continuació es
transcriu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I
L'AJUNTAMENT DE ...................... RELATIU AL DISPOSITIU DE VIGILÀNCIA I
PREVENCIÓ D’INCENDIS DEL PARC NATURAL DE ....................... DE L’ANY 2012
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, l’II·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de
setembre de 2011, assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les
facultats conferides pel Decret de la Presidència de data 8 de setembre de 2011 (BOPB de
23.09.2011).
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AJUNTAMENT DE ...................................................................................................................
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que les parts intervenen en nom i representació dels organismes esmentats en ús de
les facultats que tenen conferides i de les competències que els atorga la legislació
vigent i es reconeixen mútua i recíproca capacitat per adoptar els compromisos que
es deriven del present conveni.

II.

Que la Diputació de Barcelona té encomanada la gestió del Pla Especial de Protecció
del Medi Físic i el paisatge del Parc ........................ i que un dels objectius del
programa de conservació i tractament físic del territori és la prevenció dels incendis
forestals. A tal efecte, anualment es desenvolupa un pla de vigilància de prevenció
d’incendis mitjançant el nomenament interí de personal amb tasques de guaita,
vigilant i operador de comunicació, amb la finalitat d’evitar comportaments de risc,
detectar i donar avís amb la màxima celeritat dels inicis de foc i disposar d’unitats
mòbils de primera intervenció.

III.

Que la Diputació de Barcelona requereix, per al desenvolupament de l’esmentat pla
de vigilància de prevenció d’incendis, d’un parc mòbil constituït principalment per
vehicles de primera intervenció. Aquests vehicles estan equipats amb un dipòsit i una
bomba suficients per poder controlar i extingir conats d’incendi i realitzar tasques de
suport a l’extinció d’incendis forestals.

IV.

Que l’Ajuntament disposa d’un vehicle equipat amb una unitat de primera intervenció i
té la voluntat de seguir participant activament en el pla de vigilància i prevenció
d’incendis per tal que aquest es dissenyi i s’executi de la manera més pròxima al
territori i més eficient possible, i està disposat a aportar els mitjans que estan al seu
abast per tal que, conjuntament amb els recursos i mitjans que aporta la Diputació de
Barcelona, s’assoleixin els objectius del pla de vigilància i prevenció.

Que la present minuta de conveni està aprovada per la Junta de Govern, en data
xxxxxxxxxxx.
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 del conveni
L’objecte del present conveni de col·laboració és dotar temporalment a l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals d’un parc de vehicles de primera intervenció destinat a cobrir les necessitats
que es deriven del desenvolupament del pla de vigilància i prevenció d’incendis dels espais
naturals protegits que gestiona per al present any 2012. Aquest vehicles, segons les
previsions de l’esmentat pla, s’utilitzaran per a la vigilància mòbil diària en l’àmbit d’aquests
espais.
Mitjançant el present conveni es regulen les condicions i el període en que l’Ajuntament
cedirà temporalment un vehicle de primera intervenció a la Diputació de Barcelona i les
obligacions que es deriven per ambdues parts.

111/129

Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona


Dissenyar el pla de vigilància i prevenció anual, que es farà a partir de l’experiència
acumulada al llarg dels anys i tenint en compte les necessitats del territori i els recursos
existents.



Nomenar interinament el personal per al programa estrictament temporal que suposa
fer front al pla de vigilància i prevenció d’incendis de l’any 2012 i destinar-lo a prestar
servei al parc, sota l’adscripció funcional del cap de la unitat de guarderia del parc,
durant la campanya de prevenció de 2012.



Vetllar pel bon estat i ús de tots els vehicles i de les seves dotacions corresponents
durant la vigència del pla de vigilància i prevenció d’incendis. Així mateix sufragar les
despeses motivades per l’adquisició de combustible, manteniment i reparació del
vehicle i la corresponent reposició del material que es pugui malmetre o perdre’s durant
aquest període. L’Ajuntament haurà de presentar certificat de l’interventor/a acreditatiu
de les despeses en un termini no superior al 31 de març de 2013.



Coordinar i dirigir el pla.

Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament


Aportar en tot moment els suggeriments que estimi oportuns per tal de garantir que el
pla de vigilància i prevenció es dissenya i s’executa atenent criteris d’eficiència, eficàcia
i vinculació al territori.



L’Ajuntament posarà a disposició de la Diputació de Barcelona, durant el període
comprès entre l’1 de juny i el 12 de setembre de 2012, un vehicle equipat amb una
unitat de primera intervenció per a l’extinció d’incendis per ser destinat a les tasques de
vigilància i prevenció d’incendis forestals del parc.



L’Ajuntament es compromet a vetllar pel bon ús del vehicle quan aquest estigui a la
seva disposició. Les dues parts es reuniran amb una antelació mínima d’un mes abans
de l’inici del pla, a fi i efecte d’inspeccionar l’estat del vehicle i garantir el seu bon
funcionament a partir de la data abans esmentada. Així mateix, s’acordaran temes
logístics com el lloc de recollida del vehicle, l’espai destinat com a vestuari per al
personal que farà ús del vehicle durant el pla, el dipòsit de material, etc.

Quart.- Vigència i efectivitat del conveni
El present conveni produirà efectes des de l’1 de juny de 2012 i quedarà extingit pel seu
compliment quan finalitzi el pla de vigilància i prevenció d’incendis, previst pel dia 12 de
setembre d’enguany, i, en tot cas, quan s’hagin complert les obligacions imposades a les
parts.
El termini màxim esmentat es podrà ampliar en els supòsits que es consideri necessari
perllongar la durada del pla de vigilància i prevenció d’incendis.
Cinquè.- Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la
modificació, tant per part de la Diputació de Barcelona com de l’Ajuntament ..........................

112/129

Sisè- Incompliment del conveni
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a
la seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de
la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Setè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Per la realització del seu objecte o la finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
Per la impossibilitat sobrevinguda per a desenvolupar les activitats que constitueixen
l’objecte, degudament motivada.
e) Per denúncia d’una de les parts.
f) Per qualsevol altra causa admissible en dret.
Vuitè.- Marc normatiu del present conveni
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert
en el capítol 1 del Títol 7 del ROAS, així com els articles 108 i següents de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i la resta de normativa aplicable.
Novè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.
II.- Parc natural del Montseny
Ajuntament de El Brull
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Fogars de Montclús
Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Parc del Montnegre i el Corredor
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Dosrius
Parc del Garraf
Ajuntament de Begues
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Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls”

Segon.- Notificar aquests acords, relatius al “Dispositiu de vigilància i prevenció
d’incendis per a l’any 2012”, als ajuntaments esmentats, per al seu coneixement i als
efectes escaients.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
54.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de les subvencions a les
Agrupacions de Defensa Forestal per a la Prevenció d’Incendis Forestals per a
l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona amb la col·laboració dels Ajuntaments i les
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) desenvolupa, des de l’any 1987, un programa
per a la redacció i execució dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals,
d’acord amb el que estableix la Llei 6/1988 de 30 de març, Forestal de Catalunya.
Considerant que 284 municipis forestals de la província tenen Plans redactats i
participen des de fa anys en aquest programa, i que aquests plans es gestionen a
través de les ADF dels diferents municipis.
Vist que són finalitats pròpies i específiques de la Diputació de Barcelona, en virtut del
que disposa l’article 31 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc
de la política econòmica i social.
Atès que per a la consecució d’aquestes finalitats és competències de la Corporació
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica a tots els municipis de la
província, especialment als de menor capacitat econòmica i gestió.
Considerant que en exercici de la mateixa, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de
data de 22 de desembre de 2011, va aprovar les Bases Reguladores i la Convocatòria
de les Subvencions de la Prevenció Local d’Incendis Forestals per a l’any 2012, les
quals van ser publicades al BOPB amb data de 11 de gener de 2012.
Vist que un cop conclòs el termini per a la presentació de sol·licituds per part de les
Agrupacions de Defensa Forestal, el número de municipis interessants en participar en
aquests ajusts ha estat de 275.
Vista l’acta de la reunió de l’òrgan col·legiat previst a l’article 19 de les Bases
reguladores, en que es proposa la concessió de subvencions d’acord amb l’informe
emès pel Cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis Forestals de data de 20 de
març de 2011, a les entitats i pels imports que figuren a la relació que s’adjunta com a
annex 1 a aquest dictamen.
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Atès que s’ha procedit a formular per l’Oficina Tècnica una proposta d’atorgament de
conformitat amb el que preveu l’article 13 de les Bases, i això ha representat poder
subvencionar a 274 municipis, que són el 99,6% dels municipis sol·licitants, segons el
detall que consta en la relació adjunta al present dictamen, i que el finançament serà
per un import total de 2.384.400 €, d’acord amb el que preveu el Pressupost de
l’Oficina de Prevenció d’Incendis.
Considerant que hi ha crèdit hàbil i suficient a les aplicacions pressupostàries
G/50002/172A/48900 i G/50002/172A0/78900 del present pressupost, per a satisfer la
quantitat total atorgada.
Vist el punt 3.3.e) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB del
23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de subvencions per a l’execució dels Plans Municipals de
Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal per a l’any
2012, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la relació adjunta com a
annex 1 del present dictamen, que comença per a l’ADF Alt Berguedà, i acaba per
l’Associació de Pagesos de Gallecs.
Segon.- Disposar la despesa de dos milions tres-cents vuitanta-quatre mil quatrecents (2.384.400) € que comporta de les subvencions esmentades, 2.383.400 € amb
càrrec a la partida pressupostària G/50002/172A0/48900 i 1.000€ amb càrrec a la
partida pressupostària G/50002/172A0/78900, segons la relació que s’adjunta a
l’annex 1.
Tercer.- Establir que pel pagament de les subvencions caldrà justificació prèvia de les
despeses efectuades de conformitat amb el que disposa l’article 25 de les Bases
reguladores esmentades.
Quart.- Notificar la present resolució a les Agrupacions de Defensa Forestal
relacionades a l’annex 1.
55.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 del Pla
Marc del l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, aprovat
per la Diputació de Barcelona en Ple de data 28 de març 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:
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Vist que en data de 28 de març 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 Entorns de Montserrat i del Conveni Marc de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí,
Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de
Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell,
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
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 sis mil nou-cents vint-i-nou euros amb
cinquanta-vuit cèntims (106.929,58) €.
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 Entorns de Montserrat, 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
ACORDS
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2012 que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat
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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 sis mil nou-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-vuit
cèntims (106.929,58) € a favor de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de
Montserrat, 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
28 de febrer de 2013.
Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
56.- Dictamen que proposa aprovar el Programa anual per a l’any 2012 entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre i el
Corredor, aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data 23 de novembre
de 2006.- 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 el Ple de la Diputació de Barcelona, va aprovar en data de 23 de novembre de
2006, el conveni per l’execució del Pla Marc de Recuperació i Valorització de les
finques forestals signat pels municipis d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva,
Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera,
Vallgorguina i Vilalba Sasserra, l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el
Corredor i la Diputació de Barcelona.
Vist que l’article segon de l’esmentat conveni, determina que el Pla Marc es
desenvoluparà a través de Programes anuals que hauran de ser redactats i aprovats
per les parts afectades.
Atès que el Programa anual corresponent a l’exercici 2012, ha estat redactat per la
Comissió de treball, tal com especifica l’esmentat conveni, i la Diputació de Barcelona,
i que per poder ser efectiu ha de ser aprovat per l’òrgan de govern de l’ens i entitats
signants del Programa.
Estudiada la proposta de Programa Anual per a l’any 2012, elaborada per la Comissió
de treball que crea l’article tercer del Conveni ja esmentat.
Vist que la Diputació de Barcelona ha de finançar el Programa anual segons la seva
disponibilitat pressupostària, d’acord amb el que estableix l’esmentat conveni, i que per
aquest exercici és de cent setze mil quatre-cents trenta-set euros amb vuitanta-tres
cèntims (116.437,83) €.
Atès que si es volen aconseguir els objectius definits en el Programa, l’inici de les
actuacions derivades d’aquests han de ser d’immediat.
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Atès que és coherent amb la política iniciada per la Corporació, autoritzar una despesa
a l’Associació de Propietaris Forestals Montnegre Corredor, 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
ACORDS
Primer.- Aprovar el Programa Anual 2012 que s’adjunta com a annex, entre la
Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el
Corredor 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 setze mil quatre-cents trenta-set euros amb
vuitanta-tres cèntims (116.437,83) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50002/172A0/48902, pel pressupost 2012, condicionant l’efectivitat de la despesa a
l’existència de crèdit adequat i suficient.
Tercer.- Fixar com a data límit de justificació dels treballs d’aquest Programa anual el
28 de febrer de 2013.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals del
Montnegre i el Corredor.
57.- Dictamen que proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona, els Ajuntaments i la Federació d’ADF del Maresme 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
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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.
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.
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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 trenta-nou
mil quaranta-nou euros amb trenta cèntims (139.049,30) €.
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, els
Ajuntaments i la Federació d’ADF del Maresme 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 MARESME, 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 MARESME, representat pel President, Sr. Joan Aldrufeu i Orriols.
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 Maresme 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 Maresme 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 Maresme 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.
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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 Maresme 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 Maresme, 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).
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-

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 Maresme la quantitat de 139.049,30€ amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
-

Pla d’informació i vigilància:
Programa de seguretat laboral

137.556,60€
1.492,70€

G/50002/172A0/48903
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 Maresme 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 Maresme, es comprometen a complir
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament
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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
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
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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)
VEHICLES
(rènting, i lloguer, assistència))
LOGÍSTICA DE LES UNITATS DE CONTROL
(vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena rl
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

93.451,23
39.524,25
1.839,82
2.741,30
137.556,60

284,66
416
792,04
1.492,70
139.049,30

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
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.
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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:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

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).
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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)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
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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.)

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 31/12/2011.
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 trenta-set mil cinc-cents cinquanta-sis euros amb seixanta
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cèntims (137.556,60) € 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 Maresme en els termes i
condicions que s’especifiquen els pactes del conveni.
Quart.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Maresme i als Ajuntaments.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,

129/129

