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EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:  

 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 17 de maig de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2.- Decret de la Presidència de data 9 de maig de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Organitzador Barcelona 2012 
“World Junior Championships BCN 2012” per a la sessió del dia 10 de maig de 2012. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 14 de maig de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la Fundació 
C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet, del dia 16 de maig de 2012. 
 
Dictamen 
 
4.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5.- Decret de la Presidència, de 30 d’abril de 2012, de compareixença, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 14/2012-BR 
interposat per la senyora M.I.M.R. contra el decret que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de 
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2127, com a conseqüència d’una taca d’oli a 
la calçada. 
 
6.- Decret de la Presidència, de 30 d’abril de 2012, de compareixença, davant el Jutjat 
de Primera Instància núm. 2 d’Igualada, en el procediment d’expedient de domini per 
excés de cabuda núm. 205/2012-1, instat pel senyor F.R.F. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
7.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial emès pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona,  que acorda tenir per desistida la part actora, 
senyora L.A.G., del recurs núm. 227/2011-C interposat contra diversos decrets relatius 
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a la denegació de la seva petició de declarar-la en situació de serveis especials i la 
desestimació de la sol·licitud d’aplicació de garanties retributives.  
 
8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat 350/2010-B, que estima 
el recurs interposat per LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA contra la resolució que 
estimava en part la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en relació amb 
els danys i perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5122, a 
causa d’un sot a la calçada, i condemna la Diputació de Barcelona a l’abonament a 
LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA la quantitat de mil trenta-un euros amb seixanta-
set cèntims (1.031,67) €, més els interessos legals.  
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el recurs d’apel·lació 239/2010 
interposat per la Diputació contra la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona en matèria de responsabilitat patrimonial i deixa 
sense efecte la condemna imposada a la Diputació de l’abonament de dos-cents un 
mil sis-cents cinquanta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims (201.652,82) € en favor 
del senyor I.A.A. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
10.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
quatre-cents setanta mil nou-cents un euros amb quaranta-cinc cèntims (470.901,45) € 
a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que 
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 
11.- GRANOLLERS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents 
trenta-vuit mil nou-cents set euros amb noranta-dos cèntims (338.907,92) € a 
l’Ajuntament de Granollers a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 
12.- CALELLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent trenta-dos mil 
cent setanta-cinc euros amb tretze cèntims (132.175,13) € a l’Ajuntament de Calella a 
l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les 
inversions del pressupost 2012. 
 
13.- IGUALADA.- Dictamen que proposa denegar a l’Ajuntament d’Igualada la seva 
sol·licitud feta a l’empar de la normativa del Programa de Crèdit Local en data 20 
d’abril de 2012 per subsidiar un préstec dins del Conveni Programa de Crèdit Local. 
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Caixa de Crèdit  
 
14.- CALELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent setanta-cinc mil (175.000) per a finançar l’actuació local “Clavegueram i aigua 
c/Raval i Batlle” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
15.- EL PAPIOL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
16.- SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) €  per a finançar l’actuació local “Pla 
d'asfaltat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
17.- SANTA MARIA D'OLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vint-i-set mil sis-cents setanta-set euros amb trenta-dos cèntims (27.677,32) € 
per a finançar l’actuació local “Viure a Oló” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
18.- SANTA MARIA D'OLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import noranta-dos mil tres-cents vint-i-dos euros amb seixanta-vuit cèntims 
(92.322,68) € per a finançar l’actuació local “Torrent Gros i inversions diverses” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
19.- VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pla 
Sanejament 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20.- 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. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar l’augment de subvenció per a dues entitats locals 
com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), l’ampliació de termini per a una entitat local 
com a ILO i la desestimació d’augment de subvenció per a una entitat local com a ILO, 
dins del desenvolupament del projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social Europeu. 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
22.- Dictamen que proposa convalidar la minuta del conveni de col·laboració entre 
Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona per la promoció turística de la 
“Destinació Barcelona: una oportunitat”, amb efectes des de l’1 de gener de 2012. 
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23.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 12/X/86381, d’import 
cent dotze mil cinc-cents (112.500) €, per l’actuació “Nou edifici de dotacions del Parc 
Prehistòric” a l’Ajuntament de Capellades. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar el protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la 
Diputació de Barcelona.  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE 
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/2472. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/2667. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Arranz 
Hermanos, S.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2012/2900. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de 
l’empresa El Clot des Plàtans, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2009/3287. 
 
Conveni de col·laboració 
 
29.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni específic 09/X/49141 amb 
l’Ajuntament de Perafita, aprovat, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, per la Junta de Govern en sessió d’11 de juny de 
2009 (núm. resolució 1018/09) i aprovar una nova minuta de conveni amb el mateix 
Ajuntament, als efectes de l’actuació “Construcció de voreres a la carretera BP-4653”.  
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar l’acord de col·laboració entre el Consorci del Parc 
de la Serralada de Marina i la Diputació de Barcelona, per donar cobertura a la 
necessitat d’incrementar la vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina, 
durant el període de major risc d’incendis forestals, segons les previsions del Pla de 
vigilància i prevenció d’incendis per a l’any 2012. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 
31.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases de la Convocatòria de l’any 2012 
dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, per un import 
de sis mil (6.000) €. 
 

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 17 de maig 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 9 de maig de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè Organitzador Barcelona 
2012 “World Junior Championships BCN 2012” per a la sessió del dia 10 de maig 
de 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Comitè Organitzador Barcelona 
2012 “World Junior Championships BCN 2012”, pel Diputat Sr. Josep Salom Ges. 
  
El Comitè té previst celebrar reunió el proper dia 10.5.2012, a la qual el Sr. Salom no 
podrà assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta sessió. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 17.5.2012. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
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RESOL: 
 
Primer.- Designar el Sr. Jordi Cavero Buscató, Gerent dels Serveis d’Esports, 
representant d’aquesta Corporació en el Comitè Organitzador Barcelona 2012 “World 
Junior Championships BCN 2012”,  només per a la sessió del dia 10.5.2012. 
 
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 l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 14 de maig de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la 
Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet, del dia 16 de maig de 
2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica 
el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat de la Fundació C. Privada 
Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet pel President Excm. Sr. Salvador Esteve 
Figueras, i es va designar com a suplent al Sr. F. Xavier Forcadell Esteller. 
 
La Fundació ha convocat sessió del patronat per al proper dia 16.5.2012, a la qual cap 
dels dos representants designats podrà assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 17.5.2012. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 8.9.201 (BOPB  de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre 
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar l’Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal, representant d’aquesta 
Corporació en el Patronat de la Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de 
Poblet, per  a la sessió del dia 16.5.2012. 
 
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. 
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Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
4.- Dictamen que proposa el nomenament de representants de la Diputació de 
Barcelona en diversos Organismes.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les 
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, en la mateixa sessió va 
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.  
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, 
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per 
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines 
persones s’atorga aquesta representació. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la 
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 
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 
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aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
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:  

 
1) Xarxa Local de Consum 

 
Primer.- Designar els representants de la Diputació de Barcelona a la Xarxa 
Local de Consum com a vocals a la seva Assemblea General, que, d’acord 
amb l’art.14 del Reglament de la Xarxa, han de ser Diputades/Diputades, un/a 
en representació de cada grup dels que formen la Corporació, és a dir, 
cinc representants. 
 
Els electes designats són: 
 
- Sr. Josep Oliva Santiveri, pel Grup de CIU 
- Sr. Enric Llorca Ibáñez, pel Grup del PSC-PM 
- Sra. Mónica Querol Querol, pel Grup del PP  
- Sr. Alejandro Mañas  Balleste, pel Grup IC-EUiA-EPM 
- Sr. Pere Prat Boix, pel Grup ERC 
 
Igualment, d’acord amb l’art. 14, el Diputat/Diputada de la Diputació de 
Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del servei 
públic de consum, formarà part de l’Assemblea General, que segons la 
formació actual del cartipàs corporatiu, aquest Diputat és l’Il·lm. Sr. Xavier 
Garcia Albiol, Diputat Delegat de Salut Pública i Consum, de l’Àrea d’Atenció a 
les Persones. 
 
Segon.- Per la seva condició, i d’acord amb el Reglament, al Diputat Sr. 
Xavier Garcia Albiol, li correspon igualment  la Presidència de la Xarxa 
Local de Consum (art. 28.2) així com la Presidència de l’Assemblea General 
(art. 18.1), i s’integrarà i Presidirà la Comissió Coordinadora (art. 22.2 i 23.1 
respectivament). 
 
Tercer.-  D’acord amb l’art. 30.1 a la persona responsable del servei públic de 
consum, li correspon la Presidència de la Comissió Tècnica que, en atenció 
a l’actual estructura directiva, aquesta responsabilitat correspon al Sr. Ignasi 
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Ortilles Aliaga, Cap del Servei de Suport a les Polítiques de Consum, de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones. 
 
Igualment, per la seva condició, al Sr. Ignasi Ortilles Aliaga li correspon 
també la Secretària Tècnica de la Comissió Coordinadora (art. 23.3). 
 
Quart.-  D’acord amb l’art. 31.2, es nomena la Sra. Mònica Gaviña Farrús. 
com a Secretària tècnica de la Comissió Tècnica, funcionària adscrita al 
Servei de Suport a les Polítiques de Consum, de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones. 

 
2.- Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de 

Caritat  (NIF P5800017E) 
 

Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Maria Matas i Babon com a 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci 
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat, que va ser 
nomenat per acord ref. AP 118/2011,  de 26.7.2011. 
 

3.- Fundació Privada Institut d’Economia de Barcelona  (NIFG64842446) 
 

Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Tous i Andreu, que en data 
21.3.2012 (ref. D2158/12) va ser designat com a suplent de l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve Figueras en el Patronat de la Fundació Privada Institut d’Economia de 
Barcelona. 
 

4.- Xarxa d’Institucions Culturals del Raval 
 
En data 7 de maig de 2012 es va constituir la Xarxa d’Institucions Culturals del 
Raval, que reuneix més de trenta entitats acadèmiques, culturals i artístiques de 
la zona del Raval de la ciutat de Barcelona i el seu entorn més immediat. 
 
En la reunió constitutiva es va considerar, donat que dintre d’aquesta zona està 
ubicat el Palau Güell, titularitat de la Diputació de Barcelona, que aquesta 
Corporació formés part d’aquesta Xarxa, tal i com posa de manifest la 
Universitat de Barcelona en l’escrit que van adreçar-nos. 
 
Per tant, tot valorant positivament la proposta, s’acorda: 
 
Designar Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat Adjunt a la 
Presidència,  com a representant de la Diputació de Barcelona en la Xarxa 
d’Institucions Culturals del Raval, del municipi de Barcelona. 
  

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. 
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Tercer.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
5.- Decret de la Presidència, de 30 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 
14/2012-BR interposat per la senyora M.I.M.R. contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2127, com a 
conseqüència d’una taca d’oli 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. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 14/2012-BR, 
procediment abreujat, interposat per la senyora M.I.M.R. contra el Decret, de data 26 
d’octubre de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
interposada pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 1 de 
juny de 2010 a la carretera BV-2127 a causa, segons la reclamant, d’una taca d’oli 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. 14 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 14/2012-BR, procediment abreujat, 
interposat per la senyora M.I.M.R.  contra el Decret, de data 26 d’octubre de 2011, que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 1 de juny de 2010 a la 
carretera BV-2127 a causa, segons la reclamant, d’una taca d’oli a la calçada. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 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 
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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. 
 
6.- Decret de la Presidència, de 30 d’abril de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Igualada, en el procediment d’expedient de 
domini per excés de cabuda núm. 205/2012-1, instat pel senyor F.R.F..- 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 de Primera Instància núm. 2 d’Igualada ha citat la Diputació de Barcelona 
mitjançant emplaçament de data 27 de març de 2012, registrat d’entrada a la 
Corporació el dia 23 d’abril de 2012, per comparèixer en el procediment d’expedient de 
domini per excés de cabuda núm. 205/2012-1, instat pel senyor F.R.F., qui manifesta 
ser propietari de la Finca inscrita en el Registre de la Propietat núm. 1 d’Igualada, 
volum 1773, llibre 21 de Montmaneu, foli 166, finca núm. 452, inscripció 13a, per tal 
que, en el termini de 10 dies, comparegui i al·legui el que al seu dret convingui. 
 
L’excés de cabuda que l’actor 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 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Igualada en el 
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 205/2012-1, instat pel 
senyor F.R.F. qui manifesta ser propietari de la Finca inscrita en el Registre de la 
Propietat núm. 1 d’Igualada, volum 1773, llibre 21 de Montmaneu, foli 166, finca núm. 
452, inscripció 13a. 
 
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. 
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7.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial emès pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona,  que acorda tenir per desistida 
la part actora, senyora L.A.G., del recurs núm. 227/2011-C interposat contra 
diversos decrets relatius a la denegació de la seva petició de declarar-la en 
situació de serveis especials i la desestimació de la sol·licitud d’aplicació de 
garanties retributives.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el 29 de setembre de 2010, va 
acordar donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de data 16 de juny de 
2011, pel qual s’acordava comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
11 de Barcelona en el recurs núm. 227/2011-C, interposat per la senyora L.A.G. contra 
diversos decrets relatius a la denegació de la seva petició de declarar-la en situació de 
serveis especials des del 22/03/2007 i la desestimació de la sol·licitud d’aplicació de 
garanties retributives.  
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 ha emès un decret judicial, el 4 de maig de 
2012, pel qual declara finalitzat el procediment com a conseqüència de l’escrit 
presentat per la part actora en el qual sol·licita que se la tingui per desistida. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada del decret judicial emès pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, de 4 de maig de 2012, que acorda tenir per 
desistida la part actora, senyora L.A.G., del recurs núm. 227/2011-C interposat contra 
diversos decrets relatius a la denegació de la seva petició de declarar-la en situació de 
serveis especials des del 22/03/2007 i la desestimació de la sol·licitud d’aplicació de 
garanties retributives. I per tant, declara finalitzat el procediment. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, als efectes legals oportuns. 
 
 



 14/98 
 

8.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat 
350/2010-B, que estima el recurs interposat per LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA 
contra la resolució que estimava en part la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada en relació amb els danys i perjudicis derivats de l’accident 
que va tenir lloc a la carretera BV-5122, a causa d’un sot a la calçada, i 
condemna la Diputació de Barcelona a l’abonament a LÍNEA DIRECTA 
ASEGURADORA la quantitat de mil trenta-un euros amb seixanta-set cèntims 
(1.031,67) €, més els interessos legals.- 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. 9 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat 350/2010-B, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA contra la resolució de la Diputació de 
Barcelona, de 12 de maig de 2010, que estimava en part la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per la recurrent en relació amb els danys i 
perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5122, a 
causa d’un sot a la calçada, i mitjançant la qual s’acordava, únicament, la 
indemnització pels danys causats a la roda davantera esquerra per import de 680,70, 
sense abonar les despeses, també reclamades, de l’altra roda davantera ni del 
retrovisor interior. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament que de la prova pericial aportada per la part actora es 
corrobora que el cop sec derivat del contacte amb el sot va causar el dany a les dues 
rodes i va provocar que es desenganxés el retrovisor interior, i que, per tant, queda 
perfectament determinat el dany, el nexe relacional i l’atribució de la responsabilitat a 
l’administració demandada.  
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat 350/2010-B, que estima 
el recurs interposat per LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona, de 12 de maig de 2010, que estimava en part la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per la part actora en relació amb els danys i 
perjudicis derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-5122, a causa d’un 
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sot a la calçada, la qual s’anul·la per ser contrària a dret i es condemna la Diputació de 
Barcelona a l’abonament a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA la quantitat de mil 
trenta-un euros amb seixanta-set cèntims (1.031,67) €, més els interessos legals des 
del 10 d’agost de 2009. 
 
Segon.- Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes, 
d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estima el 
recurs d’apel·lació 239/2010 interposat per la Diputació contra la sentència 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en matèria de 
responsabilitat patrimonial i deixa sense efecte la condemna imposada a la 
Diputació de l’abonament de dos-cents un mil sis-cents cinquanta-dos euros 
amb vuitanta-dos cèntims (201.652,82) € en favor del senyor I.A.A.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya ha dictat una sentència, el 30 de març de 2012, que estima el 
recurs d’apel·lació núm. 239/2010 interposat per la Diputació de Barcelona contra la 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, de 28 d’abril de 
2010, que estimava en part el recurs interposat pel senyor I.A.A. en apreciar-se 
existència de responsabilitat patrimonial en el suïcidi de la seva dona, la senyora María 
Carmen Fernández Heredia, quan es trobava ingressada en el centre Dr. Emili Mira i 
López, i condemnava la Diputació a abonar-li la quantitat de 201.652,82€. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es 
determina expressament, i en contra d’allò que sustenta el jutge a quo, que la causa 
eficient sí va ser la voluntat de la suïcida i no l’anormalitat en la prestació del servei, 
que per les raons donades s’estima que no es va produir. 
 
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 per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el recurs d’apel·lació 239/2010 i amb 
data 30 de març de 2012, en la qual declara que estima íntegrament el recurs 
d’apel·lació per les raons exposades en la part expositiva d’aquest dictamen i en 
conseqüència, revoca la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona, de 28 d’abril de 2010, i deixa sense efecte la condemna a la Diputació 
de Barcelona de l’abonament de 201.652,82 € en favor del senyor I.A.A. No es fa 
imposició de costes. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Quarta de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de Barcelona, als efectes 
legals oportuns. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
10.- Dictamen que proposa subvenir en un import de quatre-cents setanta mil 
nou-cents un euros amb quaranta-cinc cèntims (470.901,45) € a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en 
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF 
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011. 
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D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
 
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presentà en data 27 d'abril de 2012 una 
sol·licitud d'un préstec de 2.950.000 € 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 Sant Cugat del Vallès. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 2.950.000 € davant CATALUNYA BANC, 
S.A., del qual es subvenciona 2.269.000 € amb una subvenció d’import de 
470.901,45€. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Subvenir en un import de quatre-cents setanta mil nou-cents un euros amb 
quaranta-cinc cèntims (470.901,45) € a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d'acord 
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en 
data 27 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 Sant Cugat del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
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Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
11.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents trenta-vuit mil 
nou-cents set euros amb noranta-dos cèntims (338.907,92) € a l’Ajuntament de 
Granollers 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). 
 
L'Ajuntament de Granollers presentà en data 3 de maig de 2012 una sol·licitud d'un 
préstec d’1.633.000 € per finançar inversions. 
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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 Granollers. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.633.000 € davant CATALUNYA BANC, 
S.A., del qual es subvenciona 1.633.000 € amb una subvenció d’import de 
338.907,92€. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Subvenir en un import de tres-cents trenta-vuit mil nou-cents set euros amb 
noranta-dos cèntims (338.907,92) € a l'Ajuntament de Granollers  d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 3 de 
maig 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 Granollers, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
12.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent trenta-dos mil cent 
setanta-cinc euros amb tretze cèntims (132.175,13) € a l’Ajuntament de Calella 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 
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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 Calella presentà en data 7 de maig de 2012 una sol·licitud d'un 
préstec de 636.875 € 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 Calella. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 636.875 € davant CATALUNYA BANC, S.A., 
del qual es subvenciona 636.875 € amb una subvenció d’import de 132.175,13 €. 
 
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. 
 



 21/98 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Subvenir en un import de cent trenta-dos mil cent setanta-cinc euros amb 
tretze cèntims (132.175,13) € a l'Ajuntament de Calella d'acord amb la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 7 de maig 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 Calella, 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 10 AL 12 
 

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

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

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

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

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

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

/ Ple / Alcalde) de data ................. va acceptar la subvenció del Programa de Crèdit 
Local de la Diputació de Barcelona. 
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III. A fi de regular i documentar la subvenció del tipus d’interès del préstec esmentat, 
ambdues parts, en nom i representació de les corporacions respectives, acorden 
les següents: 

 
ESTIPULACIONS: 
 
PRIMERA. Que la Diputació de Barcelona concedeix a l’Ajuntament de ................ i amb 
càrrec al Programa de Crèdit Local, una subvenció d’import ............. euros per subsidiar el 
tipus d’interès del préstec d’import .................. euros, destinat íntegrament al finançament 
d’inversions municipals. Aquest capital té el seu origen en la línia de crèdit oberta per a 
dotar el Programa de Crèdit Local que la Caixa d’Estalvis de Catalunya té concertada amb 
la Diputació de Barcelona mitjançant conveni signat amb data 19 d’octubre de 1994, 
prorrogat per acord plenari de 23 de desembre de 2004 (o successius). 
 
SEGONA. L’Ajuntament accepta la subvenció del tipus d’interès del préstec i en dóna 
conformitat plena, així com a les condicions i normes específiques que la regulen. 
 
TERCERA. Aquesta subvenció s’haurà de destinar, de forma obligatòria i en el seu import 
íntegre, a la reducció del principal del préstec concedit per la Caixa d’Estalvis de Catalunya 
que s’esmenta a la primera estipulació. 
 
QUARTA. L’Ajuntament beneficiari podrà disposar de la subvenció concedida, als trenta 
dies de la signatura del present conveni. 
 
CINQUENA. L’Ajuntament, un cop hagi disposat de la totalitat del préstec, es compromet a 
presentar a la Diputació de Barcelona una acreditació de l’Interventor, en la que es faci 
constar que el préstec s’ha aplicat en la seva totalitat al finançament d’inversions municipals 
i que no s’ha utilitzat ni per refinançament de deutes ni per finançament d’operacions 
ordinàries. 
 
SISENA. La Diputació de Barcelona podrà, en qualsevol moment, comprovar el compliment 
de les obligacions i els compromisos contrets per l’ens prestatari. També podrà comprovar 
l’aplicació efectiva de la subvenció del tipus d’interès del préstec i del propi préstec al 
finançament de les inversions municipals i, en cas d’incompliment, un cop hagin estat 
degudament avaluats els aclariments i justificacions aportades per l’Ajuntament, podrà 
rescindir aquest conveni i, al mateix temps, iniciar les actuacions necessàries per a 
l’efectivitat de l’immediat retorn de la totalitat de l’import de la subvenció del tipus d’interès 
del préstec concedida. 
 
SETENA. En tot el que aquest conveni no reguli específicament, s’estarà al que determinen 
les “Normes reguladores de les subvencions a ajuntaments per subsidiar el tipus d’interès 
dels préstecs contractats dins del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Entitat de 
Crèdit”, aprovades pel Ple d’aquesta Corporació a data 19 d’octubre de 1994 (publicades al 
BOP núm. 297 de 13.12.1994). 
 
VUITENA. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’interpretar les clàusules 
d’aquest conveni, com també la de resoldre els dubtes que sorgeixin de la seva aplicació. 
 
I perquè així consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present document 
per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats. 
 
Barcelona, ........................      (Municipi)....................” 
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13.- Dictamen que proposa denegar a l’Ajuntament d’Igualada la seva sol·licitud 
feta a l’empar de la normativa del Programa de Crèdit Local en data 20 d’abril de 
2012 per subsidiar un préstec dins del Conveni Programa de Crèdit Local.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
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 d’Igualada presentà en data 20 d’abril de 2012 una sol·licitud d'un 
préstec de 1.505.746,41 € per regularitzar el finançament d’inversions ja executades i 
pagades. 
 
Com que l’entitat financera no admet formalitzar l’operació perquè no s’adequa a la 
norma, no escau donar tràmit a la petició de l’Ajuntament d’Igualada. 
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L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Denegar a l'Ajuntament de Igualada d'acord amb la seva sol·licitud feta a 
l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 20 d’abril de 2012 per 
subsidiar un préstec dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la 
Diputació de Barcelona i l’entitat financera. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució a l’Ajuntament d’Igualada domiciliat a la Plaça 
de l’Ajuntament, núm. 1, d’Igualada. 
 
Tercer.- Comunicar la present resolució a Catalunya Banc, S.A. domiciliat a la Plaça 
Antoni Maura, núm. 6, de Barcelona. 
 
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) per a finançar l’actuació local “Clavegueram i aigua 
c/Raval i Batlle” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Calella.- 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 sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Calella, presentada en data 
09/05/2012 per finançar la inversió “Clavegueram i aigua c/Raval i Batlle” 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:  Ajuntament de Calella  
Actuació:  Clavegueram i aigua c/Raval i Batlle 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 52/2012 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament del Papiol.- 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. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 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 del Papiol, presentada en data 
20/12/2011 per finançar la inversió “Inversions diverses” 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:  Ajuntament del Papiol  
Actuació:  Inversions diverses 
Import crèdit:  150.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 133/2011 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta 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.  
 
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) €  per a finançar l’actuació local “Pla d'asfaltat” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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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 sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 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 Cugat del Vallès, 
presentada en data 09/05/2012 per finançar la inversió “Pla d'asfaltat” 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:  Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
Actuació:  Pla d'asfaltat 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 53/2012 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
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17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-set 
mil sis-cents setanta-set euros amb trenta-dos cèntims (27.677,32) € per a 
finançar l’actuació local “Viure a Oló” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló.- 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 sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 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 Santa Maria d'Oló, 
presentada en data 09/05/2012 per finançar la inversió “Viure a Oló” 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:  Ajuntament de Santa Maria d'Oló  
Actuació:  Viure a Oló 
Import crèdit:  27.677,32 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 54/2012 
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Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-set mil sis-cents setanta-set euros 
amb trenta-dos 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.  
 
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-
dos mil tres-cents vint-i-dos euros amb seixanta-vuit cèntims (92.322,68) € per a 
finançar l’actuació local “Torrent Gros i inversions diverses” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló.- 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 sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 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 Santa Maria d'Oló, 
presentada en data 09/05/2012 per finançar la inversió “Torrent Gros i inversions 
diverses” 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:  
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Ens local:  Ajuntament de Santa Maria d'Oló  
Actuació:  Torrent Gros i inversions diverses 
Import crèdit:  92.322,68 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 55/2012 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de noranta-dos mil tres-cents vint-i-dos euros 
amb seixanta-vuit 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.  
 
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pla Sanejament 2011” 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Vilanova del 
Vallès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 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 sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, 
presentada en data 20/04/2012 per finançar la inversió “Pla Sanejament 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. 
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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.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Vilanova del Vallès  
Actuació:  Pla Sanejament 2011 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 45/2012 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20.- 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.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Amb motiu dels escrits de dates 15 de juny, 30 de novembre i 28 de desembre de 
2011, enviats a aquesta Oficina des de l’Oficina de Gestió Interna, de l’Oficina de 
Difusió Artística i de la Gerència de Serveis de Medi Ambient 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 16  i 17 d’abril, respectivament. 
 
Vist l’informe tècnic favorable  a la  declaració  de baixa  de l’Inventari de data 18 
d’abril 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. 
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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.  
 
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 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar l’augment de subvenció per a dues entitats 
locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), l’ampliació de termini per a una 
entitat local com a ILO i la desestimació d’augment de subvenció 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 
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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 
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 (ref. reg. 132/10). 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 
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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). 
 
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. 
 
Els Ajuntaments de Sitges i Vilafranca del Penedès han manifestat per escrit sol·licitud 
d’augment de subvenció, suposant un increment total de trenta-vuit mil sis-cents 
setanta-quatre euros amb divuit cèntims (38.674,18) €. 
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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 l’Ajuntament de Sitges, 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 vuitè (sense contingut) i el novè, i la clàusula 
onzena per modificar el punt primer, ambdues relatives als terminis. 
 
Per últim, el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental 
(COPEVO) ha presentat sol·licitud d’augment de subvenció que es proposa denegar 
expressament, al considerar que amb el pressupost inicial es pot cobrir tot el període 
d’implementació del projecte (inclosa l’ampliació del període d’execució). El nombre de 
beneficiaris atesos i les activitats realitzades no justifiquen l’ampliació de la partida de 
cost de personal tècnic al·legada.  
 
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 del següent: 
 

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, als Ajuntaments de 
Sitges i Vilafranca del Penedès com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO), a les que es 
va concedir subvenció segons resolució de data 15 d’abril de 2010, d’acord amb el 
detall següent 
 

Nom entitat local (ILO) 
Pacte 

ILOQUID 
CIF 

Import 
concedit 

Import 
augment 

subvenció 

Total 
subvencionat

Aj. de Sitges Garraf P0827000A 98.293,15 € 10.816,26 € 109.109,41 €
Aj. de Vilafranca del Penedès Alt Penedès P0830600C 99.764,14 € 27.857,92 €  127.622,06 €
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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 Sitges 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 Sitges amb un import de 
noranta-vuit mil dos-cents noranta-tres euros amb quinze cèntims (98.293,15) €, 
d’acord amb la distribució pressupostària següent: 

 
Cost total projecte 
(Diputació + ILO) 

Cost total a justificar 
execució ILO 

40%  del cost total a 
finançar per la ILO 

Import de la 
subvenció 

250.547,28 € 198.512,06 € 100.218,91 € 98.293,15 € 
 
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 Sitges amb un import de cent 
nou mil cent nou euros amb quaranta-un cèntims (109.109,41) €, d’acord amb la 
distribució pressupostària següent: 

 
Cost total projecte 
(Diputació + ILO) 

Cost total a justificar 
execució ILO 

40%  del cost total a 
finançar per la ILO 

Import de la 
subvenció 

268.574,38 € 216.539,16 € 107.429,75 € 109.109,41 € 
 
2.- Pel que fa al conveni entre Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès signat en data 11 de juny 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 Vilafranca del Penedès amb un 
import de noranta-nou mil set-cents seixanta-quatre euros amb catorze cèntims 
(99.764,14) €, d’acord amb la distribució pressupostària següent: 

 

Cost total projecte 
(Diputació + ILO) 

Cost total a justificar 
execució ILO 

40%  del cost total a 
finançar per la ILO 

Import de la 
subvenció 

252.998,93 € 200.963,71 € 101.199,57 € 99.764,14 € 
 

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 Vilafranca del Penedès amb un 
import de cent vint-i-set mil sis-cents vint-i-dos euros amb sis cèntims 
(127.622,06) €, d’acord amb la distribució pressupostària següent: 

 

Cost total projecte 
(Diputació + ILO) 

Cost total a justificar 
execució ILO 

40%  del cost total 
a finançar per la 

ILO 

Import de la 
subvenció 

299.428,80 € 247.393,58 € 119.771,52 € 127.622,06 € 
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Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-vuit mil sis-cents setanta-quatre 
euros amb divuit cèntims (38.674,18) € i condicionar a l’aprovació definitiva de les 
modificacions de crèdit en tràmit, segons la relació següent: 
 
Aplicació 
pressupostària 

Nom entitat local (ILO) Pacte ILOQUID CIF 
Import augment 

subvenció 
G/30101/241A1/46200 Aj. Sitges Garraf P0827000A 10.816,26 € 
G/30101/241A1/46200 Aj. Vilafranca del Penedès Alt Penedès P0830600C 27.857,92 € 
Total 
G/30101/241A1/46200 

 38.674,18 € 

 
Quart.- Aprovar l’ampliació de terminis concedida a l’Ajuntament de Sitges 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: 
 
TIPUS TERMINIS ESTABLERTS TERMINIS AMB L’AMPLIACIÓ
Itineraris d’inserció Màxim 30 d’abril de 2012 Màxim 30 de juny de 2012 
Despeses de personal Màxim 31 de maig de 2012 Màxim 31 de juliol de 2012 
Despeses efectivament 
pagades 

Màxim 30 de juny de 2012 Màxim 30 d’agost de 2012 

Justificació econòmica final Màxim 6 de juliol de 2012 Màxim 7 de setembre de 2012 
 
Cinquè.- Aprovar la modificació de la clàusula desena en la que s’afegeix el punt vuitè 
(sense contingut) i el 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’Ajuntament 
de Sitges com a Iniciativa Local d’Ocupació (ILO), signat en data 9 de juliol de 2010, 
segons es detalla en el punt següent: 
 
 A la clàusula desena, s’afegeix el punt vuitè (sense contingut) i 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.” 
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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 
manifesten de forma expressa la seva oposició a la Diputació de Barcelona. 
 
Setè.- Establir per a l’entitat local esmentada en el punt quart l’acceptació tàcita de la 
modificació de la clàusula desena 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.- Desestimar la sol·licitud d’augment de subvenció per al desenvolupament dels 
Eixos 2 i 3 del projecte ILOQUID, cofinançat amb el Fons Social Europeu, al Consorci 
per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental (COPEVO) amb CIF 
P0800176J, a la que es va concedir subvenció per dictamen de data 25 de març de 
2010, pels motius que consten en el cos de la present resolució. 
 
Novè.- Notificar aquesta resolució a les entitats locals afectades. 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
22.- Dictamen que proposa convalidar la minuta del conveni de col·laboració 
entre Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona per la 
promoció turística de la “Destinació Barcelona: una oportunitat”, amb efectes 
des de l’1 de gener de 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona, en exercici de les competències que li 
reconeixen els articles 36.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local i 
91.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, prestar assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis del seu àmbit territorial perquè puguin desenvolupar 
les competències locals. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a 
objectius generals, entre d’altres, la promoció turística de la província de Barcelona i 
està interessada en col·laborar en la promoció de la seva capital: Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona, per mitjà de la Gerència de Serveis de Turisme, 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona, van iniciar un procés 
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de col·laboració concretat en dos convenis que van ser vigents entre els anys 2008-
2009 i 2010-2011. Aquests convenis van permetre a les tres parts signants, cooperar a 
nivell de la promoció turística, la millora de l’oferta, la informació turística i la generació 
de més coneixement sobre el turisme a la ciutat de Barcelona i  tot el seu entorn 
territorial, en especial, la costa de la província de Barcelona. 
 
Durant aquest anys, cada una de les parts ha portat a terme un procés de reflexió i 
estudi sobre la seva pròpia activitat. L’Ajuntament de Barcelona, a través d’un encàrrec 
fet al Consorci Turisme de Barcelona, va elaborar el “Pla Estratègic de Turisme de la 
Ciutat de Barcelona 2015”. Per la seva part, la Diputació de Barcelona va dur a terme 
les “Reflexions Estratègiques sobre el Turisme a la Província de Barcelona “(2009) i 
posteriorment, el “Pla de Màrqueting Turístic de la Província de Barcelona” (2010-
2011), que actualment està desenvolupant la Gerència de Serveis de Turisme de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tant les reflexions estratègiques i plans esmentats al punt anterior, com l’experiència 
obtinguda a partir del procés de col·laboració citat al punt primer d’aquests 
antecedents, permeten concloure i afirmar l’existència i la importància de la 
“DESTINACIÓ BARCELONA”, com una realitat turística d’alt potencial i valor, tant pel 
posicionament que té a nivell turístic la ciutat de Barcelona com per la varietat i 
complementarietat del conjunt de l’oferta turística que hi ha al seu entorn. 
 
Atès que aquesta etapa anterior de col·laboració ha estat fructífera les parts 
consideren que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un nou conveni 
que estableixi el marc de col·laboració i coordinació que permeti aconseguir resultats 
positius. 
 

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.- Convalidar la minuta del conveni de col·laboració entre Diputació de 
Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, l’Ajuntament de Barcelona i 
el Consorci de Turisme de Barcelona per la promoció turística de la “Destinació 
Barcelona: una oportunitat”, amb efectes des de l’1 de gener de 2012, d’acord amb el 
text que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, A TRAVÉS 
DE LA GERÈNCIA DE SERVEIS DE TURISME, L’AJUNTAMENT DE BARCELONA I EL 
CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA 
“DESTINACIÓ BARCELONA: UNA OPORTUNITAT” 

 
REUNITS 

 
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident primer i 
President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, l’Il·lm. Sr. Alberto 
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Fernández Díaz, facultat per a aquest acte d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació 
de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
publicada al BOPB de data 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. 
Beatriz Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la corporació de data 2 de maig de 2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 16 de 
maig de 2012.  
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, representat per l’Il·lma  Sra. Sònia Recasens i 
Alsina , Segona Tinent d’Alcalde, i en qualitat de Vicepresidenta Primera del Comitè 
Executiu del Consorci de Turisme de Barcelona, amb el NIF              , i domiciliat a Passatge 
...................... de Barcelona. 
 
I, de l’altra, el CONSORCI DE TURISME DE BARCELONA, representat pel Sr. Joan 
Gaspart i Solves President del Comitè Executiu del Consorci. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
1.- L'Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona (en endavant Turisme 
de Barcelona) i la Diputació de Barcelona van iniciar un procés de col·laboració concretat en 
dos convenis que van ser vigents entre el 2008-2009 i 2010-2011. Aquests convenis van 
permetre a les tres parts signants, cooperar a nivell de la promoció turística, la millora de 
l'oferta, la informació turística i la generació de més coneixement sobre el turisme a la ciutat 
de Barcelona i tot el seu entorn territorial, en especial, la costa de la província de Barcelona. 
 
2.- Durant aquests anys, cada una de les parts ha portat a terme un procés de reflexió i 
estudi sobre la seva pròpia activitat. L’Ajuntament de Barcelona, a través d’un encàrrec fet a 
Turisme de Barcelona, va elaborar el "Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona 
2015". Per la seva part, la Diputació de Barcelona va dur a terme les "Reflexions 
Estratègiques sobre el Turisme a la Província de Barcelona" (2009) i posteriorment, el "Pla 
de Màrqueting Turístic de la Província de Barcelona" (2010-2011), que actualment s’està 
desenvolupant des de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona. 
 
3.- Tant les reflexions estratègiques i plans esmentats al punt anterior,com l'experiència 
obtinguda a partir del procés de col·laboració citat al punt primer d'aquests antecedents, 
permeten concloure i afirmar l'existència i la importància de la "DESTINACIÓ 
BARCELONA", com una realitat turística d'alt potencial i valor, tant pel  posicionament que 
té a nivell turístic la ciutat de Barcelona, com per la varietat i complementarietat del conjunt 
de l’oferta turística que hi ha al seu entorn. 
 
4.- El primer nucli constituent d'aquesta "DESTINACIÓ BARCELONA" incipient, és l'àmbit 
de treball establert durant aquests anys, a través dels diferents convenis citats i a partir de 
l'acció i de l'experiència que cada una de les parts ha portat a terme durant els darrers anys. 
Al costat del procés exitós gestionat per Turisme de Barcelona respecte la promoció de 
l'oferta turística de la ciutat, als mercats nacional i internacionals, aconseguint un creixement 
constant de la demanda i de l'oferta turística, cal situar l'articulació de l'oferta turística a les 
comarques barcelonines, a través dels Consorcis de Turisme que, per impuls de la 
Diputació de Barcelona, els ajuntaments, Consells Comarcals i el sector privat, s'ha fet una 
notable millora dels recursos turístics del territori i la seva qualitat. 
 
5.- En els darrers anys, Barcelona ha esdevingut una destinació turística urbana líder 
mundial, en segments com el de city breaks, el de reunions, o el de creuers entre d’altres. 
En aquest sentit, el paper de Barcelona és àmpliament reconegut. 
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6.- Que la minuta del conveni va ser aprovada per part de Diputació de Barcelona per 
dictamen de Junta de Govern de data ................ 
 
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte del Conveni. 
 
L’objectiu del present conveni consisteix en l’aprofitament de l’acció conjunta entre la 
Diputació, l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona per a la promoció turística tot 
continuant i ampliant les accions i acords arribats en exercicis anteriors i establint 
l’estratègia de col·laboració entre les parts, per a la seva gestió i promoció més enllà de 
2013.  
 
Segon.- Promoció Turística de Barcelona i el seu entorn. 
 
S’establiran les accions de promoció que són d’interès compartit entre Turisme de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona, per a la promoció de Barcelona i el seu entorn, en 
funció del que s’estableixi respecte de productes i mercats.  
 
A l’Annex I s’estableix la relació d’accions de promoció (fires, WS, FT, PT, anuncis, etc.) i els 
mercats emissors (per prioritat i distància) en què cada una de les parts estan interessades 
en col·laborar per al 2012.   
 
Així mateix, també es podrà participar en les accions de promoció que es portin a terme a 
través d’altres organismes (CPT’s, OET’s, etc.) o d’operadors i que siguin d’interès conjunt. 
 
Les parts acorden analitzar la viabilitat d’impulsar una acció específica de promoció interna i 
sensibilització a la ciutat de Barcelona sobre els recursos turístics del seu entorn. Aquesta 
acció requerirà un acord explícit de les parts.  
 
Tercer.- Informació Turística de Barcelona i el seu entorn. 
 
Les parts es comprometen a incorporar els diferents tipus d’informació turística a les 
Oficines d’Informació Turística tant de la ciutat com de la província, de les marques i dels 
productes disponibles, previ anàlisi i establiment dels criteris que ha de reunir aquesta 
informació (tipus de fulletons, continguts, etc.). 
 
Les parts definiran, de manera conjunta la logística de manteniment de tota la informació als 
diferents punts, a càrrec de cada una de les parts, (Oficina d’Informació Turística de 
l’Aeroport; Oficines d’Informació Turística de Barcelona Ciutat i Oficines d’Informació 
Turística de la Província). 
 
Es desenvoluparan un seguit d’accions específiques que inclouran: 

 
- Formació del personal d’atenció al públic en relació als atractius, productes i principals 

serveis de l’entorn de Barcelona. 
- Formació del personal d’atenció al públic pel que fa a principal material de difusió de 

l’entorn de Barcelona. 
- Viatges de familiarització per al personal d’atenció al visitant de les oficines 
- Seguiment i control de la logística de trameses de material d’informació i estocs d’aquest 

material. 
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Quart.- Comercialització i creació de productes turístics conjunts de Barcelona i el 
seu entorn. 
 
Fomentar l’establiment d’acords amb operadors turístics per a la creació i venda de paquets 
turístics de Barcelona i el seu entorn. 
 
Establir les condicions tant logístiques com econòmiques que permetin la comercialització i 
creació de productes turístics conjunts a les Oficines d’Informació Turística actuals i a les 
webs de Turisme de Barcelona i de la Diputació de Barcelona. En aquest sentit, Turisme de 
Barcelona posarà a disposició de la Diputació de Barcelona la seva plataforma de 
comercialització per tal de comercialitzar on line l’oferta de paquets turístics de Barcelona i 
el seu entorn que es convingui entre les parts. 
 
Cinquè.- Informació i intel·ligència Turística de Barcelona i el seu entorn. 
 
Les parts signants del conveni es comprometen a l’articulació del coneixement sobre l’oferta 
i la demanda turística de Barcelona i el seu entorn, a partir de la integració de la informació i 
les metodologies que desenvolupen cada una de les parts, de forma que sigui possible tant 
l’explotació conjunta de la informació, com de manera segmentada.  
 
Pel que fa a la presentació i divulgació de la informació turística obtinguda de manera 
conjunta, aquesta també es farà de manera integrada i/o segmentada segons es consideri 
en cada cas. 
 
Les parts estan interessades en realitzar estudis de tendència de la demanda respecte de 
Barcelona i el seu entorn. També estudis de benchmarquing que permetin investigar les 
bones pràctiques dutes a terme per altres destinacions turístiques internacionals de 
naturalesa similar i que puguin millorar la seva gestió, promoció i comunicació. 
 
Per tal de divulgar tots aquests coneixements, les parts es comprometen a organitzar 
conjuntament jornades, cursos o tallers, editar publicacions específiques o a través dels 
canals i portals corporatius. 
 
A l’Annex I del present conveni es relacionaran els estudis que es portaran a terme durant 
l’any 2012.  
 
Sisè.- Reflexió estratègica sobre el desenvolupament de la “Destinació Barcelona” 
2013-2015.  
 
A partir del Pla estratègic de turisme de la ciutat de Barcelona 2015, de les Reflexions 
Estratègiques (2010) i del Pla de Màrqueting turístic (2011) de la Província de Barcelona, les 
parts que signen el present conveni es comprometen a dur a terme una reflexió estratègica i 
operativa, amb l’objectiu de definir el marc de col·laboració institucional, el contingut i les 
línies de gestió i promoció de la Destinació Barcelona 2013-2015.  
 
Aquesta reflexió estratègica i operativa contemplarà: 

 
 Una proposta de col·laboració institucional que tingui per objectiu una major integració de 

l’acció promocional de la Diputació de Barcelona i Turisme de Barcelona. 
 
 Un Pla de promoció i comercialització Turística de la Destinació, en funció dels principals 

mercats i productes turístics: 
- Convention Bureau. 
- City Break. 
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- Sol i Platja. 
- Turisme cultural: modernisme, patrimoni, oferta cultural. 
- Turisme esportiu. 
- Enoturisme i gastronomia. 
- Actiu: activitats en el medi natural (mar, muntanya,...) 
- Etc. 

 
 Una anàlisi i proposta de marques turístiques. 
 
 Un Pla sobre la informació turística.  
 
 Comercialització de productes: valoració de les possibilitats i alternatives de 

comercialització de productes turístics combinats de Barcelona i el seu entorn. 
 
 Un Pla de comunicació interna i sensibilització. 

 
Per tal de facilitar la tasca d’aquesta reflexió sobre la Destinació Barcelona 2013-2015, les 
parts nomenaran una Comissió de treball. La composició i continguts d’aquesta Comissió 
serà acordada en cada moment. Aquesta Comissió es podrà dotar de suport extern per tal 
de poder evolucionar amb major rapidesa i agilitat respecte el seu principal objectiu. 
 
Setè: Condicions econòmiques.  
 
Per a l’exercici 2012, la Diputació de Barcelona farà una aportació al Consorci Turisme de 
Barcelona per un import màxim de tres cents mil  (300.000) € com a col·laboració en les 
diferents accions que es relacionen en l’annex 1 i en funció de l’efectiva realització de les 
accions previstes.  Dintre d’aquest import màxim a transferir no s’inclouen els imports 
relacionats en l’annex 1 referits a la “Campanya de promoció interna”  
 
L’aportació màxima prevista per part de Diputació de Barcelona es farà efectiva en tres  
pagaments. Un primer pagament corresponent a 100.000 €  que es podrà tramitat a partir 
del moment de la signatura del present conveni i contra la presentació de justificacions. 
Aquest import anirà desglossat amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries i 
imports: 66.666,67 € amb càrrec a l’aplicació G/30202/432A0/46700, en concepte d’accions 
de promoció, i la quantitat de 33.333,33 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30201/432A1/46701 pels conceptes de creació de producte i coneixement qualitatiu. El 
segon pagament es podrà realitzar en el mes d’octubre, amb la presentació dels 
corresponents justificants de la despesa realitzada,   també per un import total de 100.000 €, 
en les mateixes quantitats, conceptes i amb càrrec a les mateixes aplicacions 
pressupostàries que el primer pagament. El tercer pagament per les quantitats restants es 
farà en el moment de la seva justificació i que serà com a màxim el 31 de març de 2013. 
 
S’hauran de presentar dues justificacions per cada un dels pagaments, una per les accions 
de promoció i una altra per la creació i/o millora de serveis i/o productes turístics, que 
sumaran entre les dues, les quantitats globals corresponents al pagament parcial,  i entre 
totes sumaran els  tres cents mil (300.000) € de l’aportació. Aquesta documentació es 
presentarà al Registre General de Factures de la Diputació de Barcelona, mitjançant la 
presentació d’un certificat signat pel secretari/ària (interventor/a) del Consorci de Turisme de 
Barcelona  fent constar el següent:  

 
 Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a les actuacions objecte 

de suport  i que contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del 
proveïdor; import justificat i data d’aprovació de la factura. 
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 Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

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

 Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha inclòs 
l’IVA deduïble. 

 
El desplegament de les accions previstes a l’annex 1 del conveni es desenvoluparà, si 
s’escau, a partir d’acord específics que regulin la seva execució. 
 
Per als anys posteriors, és a dir, 2013, 2014 i 2015, Diputació de Barcelona acordarà amb el 
Consorci de Turisme de Barcelona i l’ajuntament de Barcelona, com a addenda al present 
conveni, la relació d’accions i els imports del seu suport, així com la seva justificació.  
 
El Consorci de Turisme de Barcelona haurà de fer constar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona en l’execució de les diferents accions previstes en tota la documentació impresa i 
en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals. S’haurà de fer arribar una  mostra d’aquesta 
documentació i/o fotografies. 
 
Vuitè: Comissió de seguiment del conveni. 
 
A l’efecte de poder valorar el ritme i el nivell del desplegament del contingut del present 
conveni, es constitueix una Comissió de seguiment dels acords del conveni, amb 2 
representants de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, 2 
representants del Consorci de Turisme de Barcelona, i 2  representants de l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquesta Comissió es reunirà un mínim de 2 cops l’any, sempre que una de les 
parts signants ho requereixi, i hauran d’assistir representants de cada una de les parts. Els 
acords s’hauran de prendre amb el vist-i-plau de totes les parts signants del conveni.   
 
Presidida pels càrrecs que signen el present conveni o per les persones que deleguin, 
aquesta Comissió de seguiment del conveni podrà crear grups de treball específics, d’acord 
amb els àmbits que s’estableixen en aquest conveni, a fi i efecte d’elaborar propostes 
anuals d’actuacions i assignació de recursos per a l’aprovació de la Comissió de Seguiment. 
Posteriorment, les accions seran gestionades tal com s’acordi per les parts i avaluades. 
 
Novè.- Voluntat d’ampliació de la col·laboració entre les parts. 
 
Totes les parts es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d’ampliar en el 
futur la col·laboració que s’estableix mitjançant el present conveni, formalitzant en el seu dia 
els pactes que considerin pertinents per tal de contribuir a potenciar i difondre qualsevol 
iniciativa relacionada amb la promoció turística  i amb la difusió d’informació relacionada 
amb aquest tema. 
 
Les parts acorden posar en comú la informació que disposin per tal de progressar en la 
consecució dels objectius que comparteixen. 
 
Les parts acordaran la comunicació pública sobre el contingut i abast d’aquest conveni així 
com de posteriors comunicacions. 
 
Desè. Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni tindrà una vigència des de l’1 de gener de 2012 i fins el  31 de desembre de 
2015, i no serà renovable de forma automàtica sinó que caldrà plantejar un nou acord de 
col·laboració. 
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Per  l’any  2013, el 2014 i el 2015, Diputació de Barcelona acordarà amb el Consorci de 
Turisme de Barcelona i l’ajuntament de Barcelona, com a addenda al present conveni, la 
relació d’accions i els imports del seu suport, així com la seva justificació.  
 
Onzè. Causes de resolució. 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 

 
 Mutu acord de les parts. 
 Incompliment d’algun dels acords establertes en las clàusules del conveni. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o les finalitats previstes en el conveni.  
 Altres causes establertes en la legislació vigent.  
 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les altres parts amb un 
mínim de trenta dies d’antelació. 
 
Dotzè. Modificacions 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. 
 
Les parts, de mutu acord, podran modificar els acords que estableix aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació haurà de constar per escrit i estar signada per les parts, estant 
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Tretzè. Règim jurídic. 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
conveni. 
 
Catorzè.  Jurisdicció competent. 
 
Qualsevol divergència o discrepància que es pugui produir en la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, d’alguna o de totes de les seves condicions i de les 
condicions que s’hi regulen, se sotmetrà a coneixement de la jurisdicció del contenciós 
administratiu. 
 
ANNEX 1: RELACIÓ D’ACCIONS PREVISTES PER A 2012: 

 
1. ACCIONS DE PROMOCIÓ.  

 
L’apartat d’accions de promoció estarà conformat per la presència conjunta en les següents 
accions de promoció: 

 
- Workshop Alemanya 
- Presència en Jornades Turespaña a les que Turisme de Barcelona participi 
- Presència com a membre al programa Barcelona Sports 
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- Presentacions en altres mercats que es concretin 
- Publicacions conjuntes  (Guia professional, 30 tops...) 
- Visites comercials i viatges de premsa i familiarització 
- SITC: incorporació de Turisme de Barcelona a l’estand de la Diputació. 
- FITUR, ITB, MIT, WTM.: coordinació de la presència de la Turisme de Barcelona i la 

Diputació de Barcelona dins de l’estand de l’Agència Catalana de Turisme. 
- EIBTM 2012 (Festa de benvinguda) 
- Campanya de promoció interna (L’execució de la campanya de promoció interna serà 

objecte, si s’escau, d’acord específic i no s’inclou en l’import a transferir per part de 
Diputació de Barcelona) 

 
Pel concepte “Accions de promoció” Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de dos-
cents mil (200.000) €. 

 
2. CREACIÓ I/O MILLORA DE SERVEIS I/O PRODUCTES TURÍSTICS A BARCELONA I 

EL SEU ENTORN TERRITORIAL: 
 

 Comissió per productes de la província de Barcelona incorporats a la central de 
reserves BCNShop  Diputació de Barcelona tindrà dret al 5% en concepte de 
mediació per la central de reserves de càmpings, calculat sobre l’avançament que 
l’usuari ha de fer del 35% del preu de l’allotjament sense IVA. La comissió serà 
gestionada per Turisme de Barcelona.  Per tal de poder fer el càlcul de l’ingrés que a 
finals d’any Turisme de Barcelona haurà de fer a Diputació en aquest concepte, 
Turisme de Barcelona trimestralment enviarà detall de les reserves efectuades i dels 
imports de les comissions, a més d’un resum anual. Per als altres productes de la 
província incorporats fruit del present conveni, del marge comercial ofert pel proveïdor 
del servei, el 50% serà per la Diputació i l’altre 50% per Turisme de Barcelona. 

 
 Oficina d'informació de l'Aeroport. Pel que fa a aquesta acció, a més de l’aportació 

econòmica prevista, el Consorci Turisme de Barcelona es compromet a: 
- Mantenir material d’informació actualitzada de les destinacions de la província de 

Barcelona als mostradors de l’Oficina. 
- Fer-ne reposició, tot informant a la Gerència de Serveis de Turisme en el moment 

que aquest material s’exhaureixi. 
- Coordinar la formació del personal d’atenció al públic de l’oficina d’informació que 

depengui de Turisme de Barcelona. 
- El Consorci Turisme de Barcelona vetllarà per la visibilitat de la marca de Diputació 

de Barcelona amb el lema “Barcelona és molt més” 
- Suport a la gestió de la informació turística de l’entorn de Barcelona 

 
Pel concepte “Creació i/o millora de serveis i/o productes turístics a Barcelona i el seu 
entorn territorial” la Diputació de Barcelona transferirà la quantitat global de cinquanta mil 
(50.000) €. 
 
3. CONEIXEMENT QUALITATIU DEL FENOMEN TURÍSTIC DE BARCELONA I EL SEU 

ENTORN: 
 

 Inclusió de les dades de la província a la publicació estadístiques 
 Estudi "Enquesta visitants en destí a Costa de Barcelona (increment de mostra amb 

metodologia d'enquestació de visitants de Barcelona (inclou increment d'enquestes i 
Setmana Santa) 

 Intercanvi Benchmark amb Amsterdam i París 
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Les accions descrites en aquest apartat són treballs realitzats o amb previsió de realització 
per les parts. 
 
Atès que part del contingut dels treballs té un interès compartit, les parts es comprometen a 
facilitar la participació de l’altra part en el procés d’elaboració i seguiment dels estudis 
acordats i a compartir la informació obtinguda en els treballs sense prejudici d’altres 
col·laboracions futures en aquest àmbit. 
 
Pel concepte “Coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el seu entorn”, la 
Diputació de Barcelona transferirà la quantitat de cinquanta mil (50.000) €. 
 
RESUM GLOBAL DELS IMPORTS A TRANSFERIR PER PART DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA A TURISME DE BARCELONA 

 

Línies d’acció 
Import  col·laboració 

DIBA 
1. Accions de Promoció 200.000 € 
2. Creació i/o millora de serveis i/o productes 
turístics  

50.000 € 

3. Coneixement qualitatiu del fenomen turístic a 
Barcelona i el seu entorn 

50.000 € 

IMPORT TOTAL  300.000 € 
 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de global de tres-cents mil (300.000) €, que 
es distribuiran de la manera següent:  
 
 Per a accions de promoció, la quantitat de dos-cents mil (200.000)€, els quals 

aniran amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30202/432A0/46700, del 
pressupost vigent de l’Oficina de Promoció Turística, condicionada a l’aprovació 
de la modificació de crèdit corresponent i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

 Per la creació i/o millora de serveis i/o productes turístics a Barcelona i el seu 
entorn territorial, la quantitat de cinquanta mil (50.000)€, els quals aniran amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/46701, del pressupost vigent 
de l’Oficina Tècnica de Turisme. 

 Pel coneixement qualitatiu del fenomen turístic de Barcelona i el seu entorn, la 
quantitat de cinquanta mil (50.000)€, els quals aniran amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30201/432A1/46701, del pressupost vigent de l’Oficina Tècnica 
de Turisme. 

 
Tercer.- Satisfer al Consorci de Turisme de Barcelona, amb NIF P5890003F, la 
quantitat de 300.000 €, de conformitat amb el pacte setè del conveni.  
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de 
Turisme de Barcelona. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, el conveni específic 12/X/86381, 
d’import cent dotze mil cinc-cents (112.500) €, per l’actuació “Nou edifici de 
dotacions del Parc Prehistòric” a l’Ajuntament de Capellades.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de 
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l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 22/12/2011 va aprovar el Règim 
transitori de l’esmentat Protocol (BOPB de 3/01/2012), per prorrogar la seva vigència i 
efectes fins l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Capellades s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
necessitat “Nou edifici de dotacions del Parc Prehistòric”. 
  
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies 
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de 
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les 
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells 
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions. 
 
Vista la Refosa 1/2011, epígraf 3.4.i.3), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 12/X/86381, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

 
“CONVENI ESPECÍFIC 

 
Dades identificatives 
Ens local: Ajuntament de Capellades 
NIF: P-0804300-B 
Actuació: Nou edifici de dotacions del Parc Prehistòric 

2012 112.500 € Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació Total 112.500 € 

Codi XBMQ: 12/X/86381 
Tipus de suport: Econòmic 
Centre Gestor Oficina Tècnica de Turisme 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 8/9/2011 (núm. 7931/11), 
publicat al BOPB de 23/9/2011; assistit/da pel/per la secretària delegada, Beatriz Espinàs 
Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de 
data 8/9/2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB de data 23/9/2011. 
 
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES, representat per <òrgan de govern competent>, <nom i 
cognoms>, assistit per/per la secretari/ària de l’ens, <nom i cognoms>. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 

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

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

transitori de l’esmentat Protocol (BOPB de 3/01/2012), per prorrogar la seva vigència i 
efectes fins l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 

 
III. En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Capellades i la Diputació de 

Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
“Nou edifici de dotacions del Parc Prehistòric”. 

 
IV. De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de 
Govern de data <data>. 

 
V. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

aquest acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 
Primer. Objecte del conveni 

 
1. L’Ajuntament de Capellades i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011. 

 
2. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Nou edifici de dotacions del Parc Prehistòric 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

Línia d’actuació Turisme 
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3. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 
adherit i el provincial: 
- L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals. 

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

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

 
 Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Econòmic 
Periodificació 2012 112.500 € 
Aportació de la Diputació (total): 112.500 € 
Aplicació pressupostària G/30201/432A1/76244 

         
 Per part de l’ens local adherit 

 
La gestió de les actuacions previstes en el present conveni, d’acord amb les Instruccions 
de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 

 
Tercer. Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’inicia a partir de la data de la seva última signatura i no superarà 
l’any 2013. 
 
Quart. Justificació de les despeses  
 
1. Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/web/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) 
de l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les altres 
fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

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

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 
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- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació parcial, 
bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 

 
3.  En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 

el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 
 
4.  L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
5.  El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  

 
Cinquè. Pagament  
 
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 
justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
Sisè. Gestió i aplicació de romanents  
 
1. En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

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

 
2. Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la destinació 
d’aquest sobrant. 

 
Setè. Identificació de la font de finançament  

 
1.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l'actuació finançada. 

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

 
Vuitè. Documentació tècnica 
 
1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una còpia 

de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs tècnics, 
memòries). 

 
Novè. Balanç de l’acció concertada   
 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/web/concerta.  
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Desè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
 
Onzè. Incompliment 
 
1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

a la seva resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 

qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 

 
Dotzè. Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior. 
- Per avinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius,  
llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
Tretzè. Marc normatiu 
 
1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
-  La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
-  La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
-  La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya. 
-  El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya. 
-  El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
-  La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques. 
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Catorzè. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Quinzè. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 
 
Setzè. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Aprovar una despesa de cent dotze mil cinc-cents (112.500) €, amb càrrec a 
l’aplicació G/30201/432A1/76244 del pressupost ordinari vigent de despeses de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
 
Quart.-  Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar el protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa 
d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions 
artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la 
promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.  
 
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i 
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o 
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració. 
Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les estratègies de 
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programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot fomentant el 
treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un. 
 
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de 
l’Oficina de Difusió Artística (ODA) són: promoure l’activitat escènica i musical 
municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat; millorar i reforçar la gestió 
municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les 
organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i recursos per estructurar una oferta 
estable de difusió de les arts escèniques i musicals als municipis, amb respecte per 
l’autonomia d’aquest; vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin 
circular espectacles i concerts en les millors condicions per als municipis; promoure la 
diversitat de la creació artística en els seus diferents formats, llenguatges i l’esperit 
crític; i impulsar estratègies de foment de nous públics. 
 
Els principals serveis del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals són: les 
ajudes econòmiques a les programacions estables i a les gires de promoció, l’aplicatiu 
informàtic sobre l’oferta escènica i musical, el web de difusió d’espais escènics 
municipals, els assessoraments artístics i tècnics sobre programacions musicals i 
sobre la gestió dels equipaments escènics locals, les accions adreçades a nous 
públics i la participació en xarxes d’àmbit estatal. 
 
Mitjançant els diferents protocols aprovats fins l’actualitat més de cent quaranta-cinc  
ajuntaments han pogut beneficiar-se del suport de l’Oficina de Difusió Artística a la 
contractació professional amb una mitjana de 1.600 actuacions anuals i 330.000 
assistents als espais escènics municipals. També durant els anys de vigència dels 
anteriors protocols s’han organitzat i gestionat una mitjana anual de 70 gires i 
actuacions concertades que han ajudat a impulsar el treball en xarxa amb els teatres i 
auditoris de la província de Barcelona i a vertebrar polítiques públiques de qualitat en 
l’àmbit de la difusió artística. 
 
Atès que l’anterior Protocol aprovat per Junta de Govern de data 18 de desembre de 
2008 (registre d’acords 954/08) va ser prorrogat fins el 30 de juny de 2012 (acord de la 
Junta de Govern de data 22 de desembre de 2011, registre de resolucions 779/2011) i 
que es necessari la formalització d’un nou protocol per tal de donar suport als 
municipis de la província de Barcelona pel que fa a la difusió de les arts escèniques i 
musicals. 
 
Vist l'apartat 3.4 i.1) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals, organitzat per l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Coneixement i 
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Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província amb 
vigència des de l’1 de juliol de 2012 fins el 31 de desembre de 2014, d’acord amb el 
text següent: 

 
“PROTOCOL D’ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D’ESPAIS ESCÈNICS 
MUNICIPALS DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES DE LA 
DIPUTACIÓ DE  BARCELONA (2012-2014) 

 
Preàmbul 
 
L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, per tal de donar 
suport a les programacions municipals d’arts escèniques i musicals professionals que es 
realitzen en espais escènics municipals, es proposa impulsar i coordinar el Circuit de la 
Xarxa d’Espais Escènics Municipals (en endavant Circuit). El Circuit és un programa 
gestionat per l’Oficina de Difusió Artística, que coordina les estratègies de programació i 
difusió artístiques comunes dels municipis adherits. La participació al Circuit dona dret a  
gaudir dels serveis i accions que aquest dugui a terme per tal d’impulsar l’activitat dels 
espais escènics de titularitat municipal, o privats amb els quals l’ens local hagi establert 
acords formals de col·laboració. 
 
Primer.- Objecte  
 
El Circuit té per objecte, mitjançant aquest protocol, formalitzar la relació entre els espais 
escènics de la província de Barcelona i els ens que els gestionen i la Diputació de 
Barcelona. La finalitat principal del Circuit és crear una Xarxa per impulsar les 
programacions artístiques estables municipals,  proposar i coordinar serveis de suport tècnic 
i econòmic i assessorar als ens locals en matèria de difusió artística. 
 
Segon.-  Objectius 
 
 Promoure l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professionalitat i de 

qualitat. 
 Millorar i reforçar la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els 

equipaments, les organitzacions i els equips humans. 
 Dotar d’eines i recursos per estructurar una oferta estable de difusió de les arts 

escèniques i musicals als municipis, amb respecte per l’autonomia d’aquests. 
 Vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin circular espectacles i 

concerts en les millors condicions per als municipis. 
 Promoure la diversitat de la creació artística en els seus diferents formats i llenguatges i 

l’esperit crític.  
 Impulsar estratègies de foment de nous públics 
 

Tercer.-   Definició dels partícips 
 
Es consideren partícips del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics 
Municipals per al període 2012-2014:  
 
 La Diputació de Barcelona, com a impulsora del protocol. 
 Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els organismes autònoms 

locals, les entitats públiques empresarials i les societats mercantils participades pels ens 
locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de referència hagi deferit la 
gestió dels espais escènics municipals  i s’adhereixin al Protocol. 
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Els beneficiaris últims i principals d’aquesta concertació i cooperació són els ciutadans. 
 
Quart.-  Requisits per participar en el Circuit 
 
Seran requisits indispensables per sol·licitar l’adhesió al Protocol i participar en els òrgans i 
serveis que presta la Diputació de Barcelona, els següents:  

 
1. Disposar i mantenir un espai escènic (teatre o auditori) o un espai polivalent adaptat a 

l’activitat escènica en condicions adequades per desenvolupar una programació artística. 
L’espai ha de complir les normatives sobre inscripció al registre d’establiments públics, 
llicència municipal de funcionament, pla d’autoprotecció i emergències segons la 
normativa de protecció civil i Pla de prevenció de riscos laborals, així com disposar de les 
assegurances obligatòries. 

 
2. Disposar com a mínim d’una persona responsable de gestió de l’esmentat equipament. 
 
3. Mantenir una programació professional anual amb uns mínims: 

 
 Municipis fins a 5.000 habitants cal que realitzin un mínim de 2 activitats escèniques 

i/o musicals professionals. 
 
 Municipis d’entre 5.001 a 25.000 habitants cal que realitzin un mínim de 5 activitats 

escèniques i/o musicals professionals fora dels dies de festa major del municipi. 
 
 Municipis d’entre 25.001 a 50.000 habitants cal que realitzin un mínim de 8 activitats 

escèniques i/o musicals professionals fora dels dies de festa major del municipi. 
 
 Municipis de més de 50.001 habitants cal que realitzin un mínim de 12 activitats 

escèniques i/o musicals professionals fora dels dies de festa major del municipi. 
 

4. Per a municipis de més de 25.000 habitants serà obligatori diversificar l’oferta amb la 
inclusió de propostes de teatre, música i dansa dins la programació anual.  

 
5. Aprovar i aplicar una política de preus per als espectacles inclosos dins la temporada, 

amb l’excepció de les propostes artístiques que s’hagin concebut per fer-se al carrer que 
podran ser gratuïtes. 

 
En el moment de sol·licitar l’adhesió al protocol, els ajuntaments hauran d’acreditar tots 
aquests requisits mitjançant la certificació per part de fedatari públic de l’ens local. En el cas 
de les empreses descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques 
empresarials i les societats mercantils participades pels ens locals i altres ens instrumentals 
en els quals l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals 
hauran d’acreditar aquest requisits mitjançant certificació del representant legal de l’entitat.. 
 
Pel que fa als apartats 3, 4 i 5 caldrà acreditar que s’han complert els requisits anteriorment 
descrits durant l’any en curs i l’any anterior. 
 
Cinquè.- Compromisos dels ens locals. 
 
Disposar d’un pressupost mínim per garantir l’estabilitat i regularitat de la programació. 
 
Dedicar un tècnic/tècnica a la gestió de la programació que serà l’encarregat/da de dur a 
terme totes les gestions referents al programa i mantenir els contactes amb l’Oficina de Difusió 
Artística.  
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L’Ajuntament haurà de mantenir actualitzada la base de dades MDA (aplicació informàtica 
d’accés restringit de la Diputació de Barcelona) sobre la totalitat de les funcions i concerts 
professionals inclosos a la programació estable del seu municipi i lliurar les dades estadístiques 
que es requereixin des del Circuit per tal d’elaborar un informe anual sobre la programació de la 
província de Barcelona. En la difusió del informe anual es respectarà la confidencialitat de les 
dades referides a cada municipi.  
 
Abonar els drets d’autor a la Societat General d’Autors i Editors o a l’entitat de gestió que 
correspongui. 
 
Disposar i mantenir correctament unes infraestructures dedicades a la difusió i exhibició de 
les arts escèniques i musicals. 
 
Dissenyar un pla de comunicació i difusió de la programació al municipi. 
 
Participar a les reunions de la Comissió Escena, òrgan consultiu del Circuit, quan la 
participació sigui requerida. 
 
Lliurar informació sobre l’espai escènic on es realitzin activitats de difusió artística municipal.  
 
Sisè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
  
Donar resposta a les demandes del municipis adherits al programa, referides a suport 
econòmic o a assessoraments derivats de la gestió de la programació. 
 
Destinar un pressupost suficient per garantir el suport a les programacions professionals 
municipals. 
 
Destinar uns recursos humans suficients per respondre les diverses tasques derivades de la 
gestió del programa. 
 
Oferir uns serveis de qualitat als membres partícips, per tal de facilitar la seva presa de 
decisions: garantint l’accés a l’oferta artística, a la formació i a l’assessorament per al millor 
desenvolupament de les seves tasques, i defensant els seus interessos i el paper dels ens 
local en les polítiques de difusió artística. 
 
Col·laborar en les estratègies de captació de nous públics de les programacions artístiques 
municipals.  
 
Vetllar pel treball en xarxa dels municipis associats al programa i afavorir la participació 
d’aquests en la gestió del Circuit de la Xarxa d’espais escènics municipals i en les reunions 
de la Comissió Escena. 
 
Vetllar per a que les programacions municipals atenguin la diversitat de gèneres (teatre, 
música, dansa, circ, etc.), que incorporin nous creadors i que les temàtiques tinguin interès 
cultural i respectin la dignitat de les persones i les seves creences. 
 
Setè.- Principals òrgans del Circuit 
 
L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona exercirà les 
funcions d’impuls, coordinació i seguiment de les activitats incloses dins el Circuit així com 
l’organització i gestió de tot allò que sigui necessari per el bon desenvolupament del 
programa, per això s’organitzarà en els següents òrgans: 
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7.1. Comissió Escena. És l’òrgan de participació dels ens que estan adherits al 
programa del Circuit i en el qual els seus representants poden expressar els seus 
interessos sobre les estratègies públiques de suport a la difusió artística i les 
qüestions derivades de la gestió del Circuit. També, mitjançant la votació de 
cadascun dels seus membres, selecciona l’oferta d’espectacles i concerts que 
formaran part d’una oferta de gires, als quals la Diputació de Barcelona donarà un 
major suport i en farà una promoció específica si ho considera pertinent.  
 
La Comissió Escena està integrada per tècnics, responsables de les programacions 
dels espais escènics, designats pels ens locals adherits dels municipis de més de 
25.000 habitants i els representants d’altres ens locals amb una població inferior que 
expressin l’interès de participar-hi. L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies és la 
responsable de convocar i coordinar les tasques de la Comissió Escena. Els seus 
plenaris es realitzen com a mínim dos cops a l’any. 
 
7.2. Comissions Artístiques. Són taules de treball integrades per tècnics, 
encarregades d’assessorar al Circuit sobre l’oferta artística i de fer una tria dels 
espectacles i concerts que poden tenir més interès pels municipis i que, 
posteriorment, seran seleccionats per la Comissió Escena per formar part de l’oferta 
de gires.  
 
Existeixen dues comissions específiques: la comissió de seguiment i valoració de 
propostes de teatre i dansa i la comissió de seguiment de valoració de propostes de 
música. 
 
Aquestes dues comissions estan formades per un màxim de deu tècnics municipals i 
dos representants de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. En determinats 
casos, es pot requerir la participació d’experts externs. La composició de les 
comissions artístiques ha de garantir que estiguin representats municipis de diferents 
característiques pel que fa al volum d’habitants i al tipus d’equipaments.  

 
Vuitè.- Principals serveis per als ens locals adherits 
 

8.1. Subvencions als ens locals en el marc del Circuit 
 
L’Oficina de Difusió Artística aprovarà anualment les bases reguladores de 
subvencions  i les convocatòries que consideri necessàries - segons disponibilitat 
pressupostària- per donar suport econòmic a les programacions estables de 
difusió artística de caràcter professional de música i arts escèniques.    
 
Els ens partícips al Circuit podran sol·licitar suport per a les seves programacions 
professionals estables. Quedaran excloses de la convocatòria: les actuacions incloses 
dins la festa major dels municipis de més de 5.000 habitants; les activitats que hagin 
rebut subvencions o ajuts directes o indirectes d’algun altra programa o línia de 
suport de la Diputació de Barcelona; les activitats escèniques i musicals que formen 
part d’altres circuits o xarxes existents i les que formen part de festivals o 
programacions extraordinàries (festivals d’estiu, etc.) 
 
8.2. Gires de promoció 
 
L'Oficina de Difusió Artística difondrà periòdicament, dins les convocatòries de 
subvencions, una llistat de gires que oferirà espectacles i concerts seleccionats 
segons criteris de professionalitat, qualitat i interès per a les programacions dels 
espais escènics municipals. 
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El suport econòmic per a les propostes incloses en el llistat de gires serà, com a 
criteri general, superior al que s'atorga als espectacles de les programacions 
estables municipals (descrits a l’apartat 8.1). Els partícips, dins la convocatòria de 
subvencions, podran sol·licitar els esmentats espectacles amb les condicions de gira. 
 
En l’elaboració del llistat de gires participaran programadors integrats en les 
Comissions Artístiques, i el contingut final es decidirà a partir dels vots favorables 
dels representants dels ens locals que participen de la Comissió Escena.   
 
L’oferta de gires de promoció complirà els següents criteris: 

 
- garantir la presència d’una diversitat de gèneres artístics (teatre, música i dansa) 
- garantir la presència de proposes artístiques de diferents formats escènics i 

diversitats de caixets  
- garantir la presencia d’espectacles i concerts adreçats a diferents tipus públics 

 
La Diputació de Barcelona podrà fer una promoció específica d’alguns dels 
espectacles en gira quan ho consideri pertinent. 
 
En casos excepcionals, la Diputació de Barcelona, atenent a la disposició 
pressupostària, i per demanda expressa d’un mínim de 6 partícips al Circuit, podrà 
procedir directament a la contractació d'alguns dels espectacles del catàleg de gires, 
amb l’objecte de reduir la despesa a la qual han de fer front els partícips.  
 
8.3. Aplicatiu informàtic sobre l’oferta escènica i musical a Catalunya  
 
L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
l'Oficina de Difusió Artística, mantindrà una aplicació informàtica d'accés restringit a 
través d’Internet amb informació de l'oferta escènica i musical a Catalunya i amb 
l'agenda d'activitats dels municipis que participin al Circuit.  L'aplicació inclourà una 
base de dades amb informació ordenada i qualificada de les propostes artístiques per 
ajudar a la presa de decisions a l'hora de confeccionar les programacions municipals 
de difusió de les arts. Així mateix s'inclourà informació dels espais escènics 
municipals i la seva agenda d'activitats i dels resultats estadístics de les funcions i 
concerts inclosos dins les temporades. 
 
8.4. Portal web de difusió dels espais escènics municipals  
 
La Diputació de Barcelona difondrà, a través del seu portal web, les activitats dels 
espais escènics que participin al Circuit. 
 
8.5. Assessoraments   
 
L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
l'Oficina de Difusió Artística,  es compromet a oferir als ens partícips una línia 
d'assessorament artístic i tècnic per qüestions derivades de la programació municipal 
i la gestió dels equipaments escènics locals. Així mateix l'Oficina de Difusió Artística 
organitzarà i difondrà activitats de formació per a la millora de la professionalització 
de la gestió en la matèria. 
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8.6. Accions de nous públics 
 
L'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
l'Oficina de Difusió Artística oferirà la possibilitat d’organitzar accions específiques de 
promoció dels espectacles i concerts de la programació del teatre municipal per tal 
de captar i fidelitzar públics. 
 
8.7. Participació en xarxes 
 
L'Oficina de Difusió Artística oferirà als ens partícips la possibilitat d'accedir a 
informació privilegiada sobre el món de l'espectacle a nivell estatal i a poder optar a 
participar en convocatòries específiques de formació, finançament i assessorament 
jurídic especialitzat, organitzades per xarxes d'àmbit estatal.  

 
Novè.- Procediment d’adhesió. 
 
La Diputació de Barcelona convidarà a adherir-se a aquest protocol a tots els ajuntaments i 
altres ens locals dependents dels municipis de la província de Barcelona. Així mateix per 
garantir el principi de publicitat i lliure concurrència publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província un anunci de l’aprovació del protocol obrint el termini de presentació de sol·licituds 
d’adhesió.  
 
L’adhesió al protocol ha de ser aprovada pels òrgans competents dels ens locals i notificada 
a la Diputació de Barcelona. 
 
Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials, les societats 
mercantils participades pels ens locals, i també altres ens instrumentals dels ens locals han 
d’acompanyar a la seva adhesió, aprovada per part de l’òrgan competent de l’ens, un acte 
d’autorització de l’adhesió al Protocol per part de l’òrgan competent de l’ens local del qual 
depèn. S’acreditarà mitjançant un certificat dels anteriors acords signat pel/per la 
secretari/ària amb el vist-i-plau de l’alcalde/essa de l’ens. 
 
A l’acord d’adhesió cal adjuntar la certificació conforme es compleixen tots els requisits per 
participar en el circuit, tal i com es recull al punt quart d’aquest protocol. 
 
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi pot oposar si 
contravé les determinacions del present protocol o és incompatible amb aquestes. Si, a 
judici de la Diputació, les peculiaritats d’alguna adhesió ho aconsellen, es pot formalitzar en 
darrer terme mitjançant un conveni singular. 
 
La Diputació de Barcelona restarà oberta a les noves adhesions que els ens locals de la 
província trametin al llarg de la vigència del protocol. 
 
L’adhesió prèvia, formalitzada d’acord amb el procediment establert en aquesta clàusula, és 
un requisit indispensable per la sol·licitud de qualsevol ajut i la formalització de qualsevol 
actuació derivada del Protocol del Circuit. 
 
Desè.- Vigència 
 
Aquest protocol serà vigent des de l’1 de juliol de 2012 i fins el 31 de desembre de 2014, 
amb possibilitat de pròrroga expressa per un període de dos anys més.  
 



 61/98 
 

Onzè.- Règim jurídic instrumental del protocol 
 
El present protocol es fonamenta, des del punt de vista instrumental, en les previsions 
normatives següents: 
 
Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
LRBRL), i l’article 92 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 (LMC), en tant que aquests 
preceptes legitimen a les diputacions catalanes per cooperar amb els municipis de la seva 
demarcació territorial en la realització d’obres, serveis i activitats de competència municipal 
mitjançant qualsevol fórmula d’assistència i cooperació que procuri assegurar la prestació 
integral i adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de competència 
municipal.  
 
Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i 
cooperació recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen 
clarament la possibilitat que aquests deures s’instrumentin a través de convenis 
interadministratius. 
 
Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya 
(ROAS), aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega el règim jurídic 
dels convenis interadministratius que poden subscriure els ens locals.” 
 

Segon.- Trametre un exemplar d’aquest Protocol a tots els municipis de la província 
de Barcelona,  junt amb la comunicació del present acord.  
 
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el present acord per a 
públic coneixement.  
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE 
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/2472.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de Ute Martorell Gas, de data 05/03/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 09/03/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de : 
 
Construcció de nou accés provisional per obres, a la carretera: 
 BV-1433, al punt quilomètric 1+210, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Les Franqueses del Vallès; 
 BV-5115, al punt quilomètric 3+520, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal de Gualba; 
 BP-5107, al punt quilomètric 48+645, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Sant Antoni de Vilamajor. 
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Utilització de dos accessos per obres, a la carretera: 
 BV-5151, al punt quilomètric 4+270, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Les Franqueses del Vallès; 
 BV-5108, al punt quilomètric 2+021 al 2+040, ambdós marges, tram no urbà, al 

terme municipal de Cardedeu   
 
Canvi d’ús d’accés existent, a la carretera: 
 BV-1201, al punt quilomètric 1+830, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal d’ Abrera. 
 

Construcció de 2 accessos provisionals, a la carretera: 
 BV-1248, al punt quilomètric 5+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Terrassa, (Exp. núm. 2012/2472). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/03/2012, 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 nou 
accés provisional per obres, d’utilització de dos accessos per obres, canvi d’ús d’accés 
existent i construcció de 2 accessos provisionals.  
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 La durada de les obres d’ execució i utilització d’aquest accés provisional serà 

inferior als sis mesos.  
 Una vegada finalitzades les obres que motiven l’obertura d’aquest accés 

provisional o al cap de sis mesos, aquest es tancarà i es reposaran els terrenys a 
l’estat inicial. 

 Es reposaran tots els elements de la carretera que restin deteriorats per causa del 
trànsit de vehicles que generin aquestes obres de construcció de gasoducte 
velocitat. 

 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 i mitjançant l’execució d’un gual a les carreteres BV-1201 i BV-1248. 

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

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

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

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

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

 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. Es senyalitzarà 
l’accés d’acord amb la Instrucció de carreteres 8.3.I.C. 

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

 En la part d’actuació que sigui en 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.” 

 
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; 253,15 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres 
d'amplada. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Ute Martorell Gas, en relació amb l’expedient número 2012/2472. 
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ute Martorell Gas, autorització 
d’obres de: 
 

Construcció de nou accés provisional per obres, a la carretera: 
 BV-1433, al punt quilomètric 1+210, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Les Franqueses del Vallès; 
 BV-5115, al punt quilomètric 3+520, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal de Gualba; 
 BP-5107, al punt quilomètric 48+645, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Sant Antoni de Vilamajor. 
 

Utilització de dos accessos per obres, a la carretera: 
 BV-5151, al punt quilomètric 4+270, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Les Franqueses del Vallès; 
 BV-5108, al punt quilomètric 2+021 al 2+040, ambdós marges, tram no urbà, al 

terme municipal de Cardedeu  
 

Canvi d’ús d’accés existent, a la carretera: 
 BV-1201, al punt quilomètric 1+830, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal d’ Abrera. 
 

Construcció de 2 accessos provisionals, a la carretera: 
 BV-1248, al punt quilomètric 5+800, ambdós marges, tram no urbà, al terme 

municipal de Terrassa, (Exp. núm. 2012/2472).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; 253,15 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Ute Martorell Gas, amb domicili a efectes de 
notificacions a L’Hospitalet de Llobregat, (08902), Plaça Europa, 2-4 (Edifici Copisa),  
amb indicació dels recursos procedents. 
 

26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/2667.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
 

Vist l’escrit de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, de data 09/03/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 21/03/2012, pel qual es 
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sol·licita autorització d’instal·lació de pas de vianants, a la carretera BP-1432, del punt 
quilomètric 30+603 al 30+607, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de l’Ametlla del Vallès (Exp. núm. 2012/2667). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 02/04/2012, 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 pas de 
vianants. 
 
Atès el que disposen els articles 167 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament 

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

en cas de pluja. 
 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 

especificacions de la norma 8.3-IC. 
 El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació de tots els elements 

del pas de vianants, i tindrà la obligació de mantenir-les en bon estat en tot 
moment. Es disposarà de una franja de uns 5 m sense aparcar, abans de cada 
pas de vianants, a l’efecte de no minvar la visibilitat dels vianants. El pas de 
vianants anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà una visibilitat superior a la 
distància de parada. No estarà prop de cap parada de bus. Es col·locarà un senyal 
S-13 per cada pas de vianant i cada sentit. També una de prohibit aparcar. Els 
senyals de perill, es disposaran amb suficient antelació abans del mateix. 

 Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’alta intensitat 
nivell II.  

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

 
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. 
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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 per l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, en relació amb l’expedient número 
2012/2667.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, 
autorització d’instal·lació de pas de vianants, a la carretera BP-1432, del punt 
quilomètric 30+603 al 30+607, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de l’Ametlla del Vallès (expedient 2012/2667) que s’hauran de dur a terme 
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions 
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, amb 
domicili a efectes de notificacions a l’Ametlla del Vallès (08480), Plaça Ajuntament, 1, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor d’Arranz 
Hermanos, S.C.P., en resolució de l’expedient núm. 2012/2900.- 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 d’Arranz Hermanos, S.C.P., de data 28/03/2012, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de: 

 
 Ampliació d'accés existent, a la carretera BV-5011, del punt quilomètric 5+844 al 

5+871, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Badalona; 
 Instal·lació de dues senyals S-320 per senyalitzar un establiment de restauració, a 

la carretera BV-5011, al punt quilomètric 5+844 i al 5+872, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Badalona;  

 Instal·lació de dues senyals de servei S-111, a la carretera BV-5011, al punt 
quilomètric 5+700 i al 6+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Badalona (Exp. núm. 2012/2900). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 10/04/2012, 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’ampliació d'accés 
existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per a evitar la seva entrada a la 

calçada. 
 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres en tota la seva 

amplada. 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) i la corresponent línia de 

detenció. 
 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 d’instal·lació de dues 
senyals de servei S-111 i dues S-320 per senyalitzar un establiment de restauració. 
 
“Vista la documentació en relació a la sol·licitud per la instal·lació de dos rètols S-320 i 
dos S-111. 
 
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 seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense 

fer constar el nom de l’establiment. 
 Els rètols S-320 es situaran a l’interior de l'accés. 
 Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 150 metres abans de l’accés 

exietent S-111. 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 
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puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per concessió d'autorització en trams 
no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius; 63,28 €, per ocupació i 
aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de 
cartells. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Arranz Hermanos, S.C.P., en relació amb l’expedient número 
2012/2900. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Arranz Hermanos, S.C.P., 
autorització d’obres de: 

 
 Ampliació d'accés existent, a la carretera BV-5011, del punt quilomètric 5+844 al 

5+871, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Badalona; 
 Instal·lació de dues senyals S-320 per senyalitzar un establiment de restauració, a 

la carretera BV-5011, al punt quilomètric 5+844 i al 5+872, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Badalona;  
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 Instal·lació de dues senyals de servei S-111, a la carretera BV-5011, al punt 
quilomètric 5+700 i al 6+000, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Badalona (Exp. núm. 2012/2900), 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; 63,28 €, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona 
de domini públic per instal·lació de cartells. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Arranz Hermanos, S.C.P., amb domicili a 
efectes de notificacions a Badalona (08916), Ctra. Badalona a Montcada, Km 5,5,  
amb indicació dels recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar la cancel·lació de garantia d’obres a favor de 
l’empresa El Clot des Plàtans, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2009/3287.- 
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: 
 
En data 28 de maig de 2009, per acord de la Junta de Govern, es van autoritzar, a 
l’empresa El Clot des Plàtans, S.L., les obres d’execució de nou accés amb tercer 
carril, a la carretera BV-2249, entre els punts quilomètrics 8,460 i 8,670, marge dret, 
tram no urbà, al terme municipal de Masquefa (Expedient 2009/3287). 
 
En l’esmentat dictamen s’establia el següent: “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 30.000 € 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, l’empresa El 
Clot des Plàtans, S.L., 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’execució de nou accés amb tercer carril.” 
 
En data 25 de juny de 2009 l’empresa El Clot des Plàtans, S.L., constituí la garantia, 
mitjançant aval de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona per un import de 30.000 € (assentament núm. 1000149709). 



 70/98 
 

En data 24 de març de 2011 es va procedir a signar l’acta de finalització de les obres 
autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien executat 
correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, iniciant-se el 
còmput del període de garantia de 12 mesos. 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 23 de març de 2012, han emès informe 
del següent tenor literal: 
 
“S’informa favorablement a la devolució de la garantia definitiva a l’empresa El Clot 
des Plàtans, S.L., titular de l’autorització de referència, al no haver-se observat cap 
anomalia.” 
 
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 favorable que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que es 
transcriu a la part expositiva del present dictamen. 
 
Segon.- Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta 
Diputació per l’empresa El Clot des Plàtans, S.L., mitjançant aval per import de 
30.000€, per respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en 
l’expedient d’autorització número 2009/3287, així com de la reparació dels 
desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de l’esmentada obra (data 
d’expedició 25/06/2009; assentament número 1000149709). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa El Clot des Plàtans, S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08006), carrer Julio Verne, 15,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
29.- Dictamen que proposa deixar sense efecte el conveni específic 09/X/49141 
amb l’Ajuntament de Perafita, aprovat, en el marc del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la Junta de Govern en sessió 
d’11 de juny de 2009 (núm. resolució 1018/09) i aprovar una nova minuta de 
conveni amb el mateix Ajuntament, als efectes de l’actuació “Construcció de 
voreres a la carretera BP-4653”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
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pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:  
 
Atès que en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, l’Ajuntament de Perafita i la Diputació de Barcelona es van comprometre a 
preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra “Construcció de 
voreres a la carretera BP-4653”. Aquesta actuació es va desenvolupar mitjançant la 
redacció del projecte constructiu d’“Actuacions a la travessera de la carretera BP-4653. 
T.m. Perafita”. La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la 
Diputació va encarregar la redacció d’aquest projecte per a l’execució de l’obra objecte 
del conveni, amb un pressupost d’execució per contracta de 435.184,99 €.  
 
Atès que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en 
sessió ordinària celebrada en data 11 de juny de 2009 (núm. de resolució 1018/09), es 
va aprovar, dins del marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, el conveni específic 09/X/49141, de la Diputació de Barcelona amb 
l’Ajuntament de Perafita, amb la finalitat de l’execució de les obres de “Construcció de 
voreres a la carretera BP-4653”, al terme municipal de Perafita. 
 
Atès que, després d’haver signat el referit conveni l’Alcalde i el Secretari de 
l’Ajuntament de Perafita amb data 15 de juliol de 2009, es va acabar de procedir a la 
formalització del conveni mitjançant la signatura del legal representant i del fedatari de 
la Diputació de Barcelona el dia 29 de juliol de 2009. 
 
Atès que el conveni en qüestió preveia que la Diputació de Barcelona fos 
l’administració que havia de dur a terme l’aprovació, licitació, execució, direcció i 
coordinació de seguretat i salut  de les obres de “Construcció de voreres a la carretera 
BP-4653”, amb un pressupost d’execució per contracta de 435.184.99 €. 
 
Atès que, segons les clàusules del conveni, l’aportació prevista de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del seu suport directe a l’execució de l’actuació objecte del 
conveni, és d’un import de 340.000 € i l’Ajuntament de Perafita, per la seva part, ha 
d’aportar 95.184,99 €, com a suport econòmic al finançament de les obres. 
 
Vista la petició que ha estat formulada posteriorment per l’Ajuntament de Perafita, 
mitjançant un ofici de l’Alcaldia de 24 de febrer de 2012, en virtut del qual i atès que 
l’obra objecte del conveni ha estat acceptada com a despesa elegible del programa 
d’ajuts de la Generalitat de Catalunya “Viure al Poble Més”, finançat al 50% amb fons 
FEDER, per resolució GRI/2798/2011 del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de 24/11/2011 publicada al DOGC núm. 6017, de data 2-12-2011, 
l’Ajuntament sol·licita a la Diputació de Barcelona que procedeixi a la modificació del s 
termes previstos en el conveni esmentat, en el sentit que l’Ajuntament passi a ser l’ens 
executor de les obres, la realització de les quals, segons el conveni signat, estava 
prevista a càrrec de la Diputació, modificació que ve determinada pel fet que la 
normativa del programa “Viure al Poble Més” (DOGC núm. 5931 de 29-7-2011) 
requereix que només hi hagi un únic ens executor.  
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Vist el que disposa l’Acord Sisè del conveni respecte a la seva modificació, en el sentit  
que les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents d’ambdues parts. 
 
Atès que, en virtut de l’acord de la Junta de Govern d’aquesta Diputació en sessió 
ordinària d’11 de juny de 2009, pel qual es va aprovar la minuta d’aquest conveni, i 
amb el número d’operació comptable 9010000657, es va reservar crèdit per un import 
de 340.000 €, corresponent a l’aportació de la Diputació de Barcelona com a suport 
directe a l’execució de les actuacions previstes en el conveni, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/31100/511B0/67660 del Pressupost ordinari de despeses de 
l’exercici 2009. Aquesta operació comptable va ser incorporada a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A0/65060 del Pressupost de despeses del vigent exercici 
2012, amb un import total de 435.184,99 €, de conformitat amb el següent 
desglossament: aportació de la Diputació de Barcelona per un import de 340.000 € i 
aportació municipal per un import de 95.184,99 €. 
 
Atès que, per tant, en base als motius exposats en la petició municipal posterior a la 
formalització del conveni, s’estima procedent, per una part, deixar sense efecte el 
conveni amb l’Ajuntament de Perafita, que va ser aprovat, per l’acord adoptat per la 
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària d’11 de juny de 
2009 (núm. de resolució 1018/09), amb el caràcter de conveni de suport directe. 
 
Atès que, així mateix, i pels mateixos motius que s’han exposat, és procedent aprovar 
una nova minuta de conveni, convingut de mutu acord amb l’Ajuntament de Perafita (i 
que ha estat aprovada per aquest en Sessió Plenària de 8 de maig de 2012), el text de 
la qual es reprodueix literalment en la part dispositiva del present Dictamen, i que es 
configura amb el caràcter de conveni de suport econòmic per part de la Diputació, 
d’acord amb les instruccions del Protocol general del Pla de concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat, reservant-se la Diputació de Barcelona la direcció de 
les obres i la coordinació de la seguretat i salut, sense que resulti cap variació respecte 
a la quantia de l’aportació econòmica de la Diputació al finançament de les obres, 
prevista inicialment en el conveni, per l’import de 340.000 €, la qual es farà efectiva, 
una vegada s’hagin executat per l’Ajuntament les obres previstes en el conveni, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/76260 del Pressupost de 2012, 
condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent. 
 
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, la Junta de 
Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té competència específica per 
resoldre, de conformitat amb el previst a l’epígraf 3.4.i.3) de la vigent Refosa 1/2011 
sobre delegació de competències i d’atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7931/11 de 8 
de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 23/9/2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Deixar sense efecte, a petició de l’Ajuntament de Perafita i pels motius que 
s’indiquen en la part expositiva del present Dictamen, el conveni específic 09/X/49141 
amb l’esmentat Ajuntament, que dins del marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, va ser aprovat per un acord adoptat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada en data 11 de juny de 2009 
(amb el número de resolució 1018/09) i que es va acabar de formalitzar entre ambdues 
entitats el 29 de juliol de 2009, als efectes de l’execució de l’actuació “Construcció de 
voreres a la carretera BP-4653”. 
 
Segon.- Aprovar  una nova minuta de conveni, convingut de mutu acord amb 
l’Ajuntament de Perafita, en substitució del conveni que es deixa sense efecte per 
l’acord Primer, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

 (...) 
 

   
 
 

                    
“CONVENI ESPECÍFIC 

 
ÀMBIT DE SUPORT A LES INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS 

 
Dades identificatives  
Ens local:  Ajuntament de Perafita 
NIF:  P0815900F  
Actuació:  Construcció de voreres a la carretera BP-4653  
Periodificació de l’aportació de 
la Diputació:  

2012 
340.000 € 

 

Aportació de la Diputació total:  340.000 € 
Codi XBMQ:  09/X/49141 
Tipus de suport:  Suport  econòmic 

Centre gestor  
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat  

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, facultat d’acord amb la Refosa  1/2011, sobre la 
delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple, aprovada per decret de la Presidència d’aquesta Corporació de 8/9/2011 (núm. 
7931/11), publicat al BOPB de 23/9/2011; assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de 
la Presidència de la corporació de data 8/9/2011 (núm. 7932/11), publicat al BOPB de data 
23/9/2011.  
 
AJUNTAMENT DE PERAFITA, representat per l’Alcalde president de l’Ajuntament de 
Perafita, Il.lm. Sr. Ramon Casals i Costa, assistit pel secretari accidental habilitat de 
l’Ajuntament, Sr. Josep Muntal i Julià. 
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
  

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

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

transitori de l’esmentat Protocol (BOPB de 3/01/2012), per prorrogar la seva vigència i 
efectes fins l’aprovació del nou Protocol o instrument d’actuació que el substitueixi. 

 
III.  Que l’Ajuntament de Perafita s’ha adherit al Protocol general del Pla de concertació 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per la qual cosa, a partir d’ara 
rebrà la denominació “ens local adherit” 

 
IV.  En el marc del Pla de concertació, l’Ajuntament de Perafita i la Diputació de Barcelona 

s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat de l’obra 
“Construcció de voreres a la carretera BP-4653”. Aquesta actuació es va 
desenvolupar mitjançant la redacció del següent projecte constructiu: “Actuacions a la 
Travessera de la ctra. BP-4653. T.M. Perafita”. La Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha encarregat la redacció del projecte amb un 
P.E.C de 435.184,99 €.  

 
V.  Que l’objecte, doncs, d’aquestes obres és la millora de la seguretat viària a un tram 

de la travessera de la ctra. BP-4653, mitjançant la creació d’un itinerari de vianants 
segur des del centre del poble, on s’acaba la vorera (pk 10+830), fins al final d’una 
zona urbanitzada recentment (pk. 11+260) i la incorporació de mesures que incentivin 
als vehicles a reduir la velocitat. 

 
VI.  De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 

infraestructures i els equipaments del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008-2011, el preacord anterior s’ha formalitzat administrativament, a 
través de conveni específic, el text del qual va ser aprovat per dictamen de Junta de 
Govern de data 11/06/2009, havent estat acabat de formalitzar el conveni amb data 
29/7/2009 amb la signatura dels legals representants d’ambdues entitats. 

 
VII.  L’Ajuntament de Perafita ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la modificació del 

conveni en el sentit que l’Ajuntament passi a ser l’ens executor de les obres, la 
realització de les quals, segons el conveni signat, estava prevista a càrrec de la 
Diputació, tot això en aplicació de la normativa del programa “Viure al Poble Més” 
(DOGC núm. 5931 de 29-7-2011), finançat al 50% amb fons FEDER, programa que 
exigeix un únic ens executor, en el marc del qual l’obra objecte del conveni ha estat 
acceptada com a despesa elegible, segons resolució GRI/2798/2011 del Departament 
de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya de data 
24/11/2011, publicada al DOGC núm. 6017, de data 2-12-2011.  

 
VIII.  La modificació de la naturalesa del present conveni amb el caràcter de conveni de 

suport econòmic, d’acord amb la petició formulada per l’Ajuntament de Perafita 
respecte a l’execució de les obres per part de l’Ajuntament, com a únic ens executor, 
reservant-se la Diputació la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut, 
va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
data .......................... 
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Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents  
 

PACTES 
 
Primer.  Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni 

  
1.1.  L’Ajuntament de Perafita i la Diputació de Barcelona subscriuen el present conveni 

específic, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011.  

 
1.2.  El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent:  
 

Actuació a realitzar  Construcció de voreres a la carretera BP-4653 
Àmbit de suport del Pla de 
concertació  

Infraestructures i equipaments  

Línia d’actuació (clàusula 4ª 
del Protocol General)  

Foment del desenvolupament social i econòmic del 
territori de la província  

Política local que es fomenta  Millora de l’accessibilitat  
 

Aquest conveni substitueix el que, amb el mateix objecte, es va acabar de formalitzar per 
ambdues entitats en data 29/7/2009 

 
1.3.  En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local 

adherit i el provincial:  
- L’interès específic de l’ens local adherit es palesa en la connexió existent entre les 

actuacions que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que 
conté al seu favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol 
competencial relatiu al foment dels interessos municipals.  

- Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i 
cooperació envers els municipis.  

 
Segon.  Obligacions de les parts  

 
2.1.  Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 

següents:  
 

  Per part de la Diputació:  
 

Tipus de suport Suport econòmic  
Periodificació 2012 340.000 € 
Aportació de la Diputació 
(total): 

340.000 €  

Aplicació pressupostària G/50100/453A0/76260 del Pressupost de 2012 
         

2.2.  La Diputació de Barcelona serà l’administració que durà a terme la direcció de les 
obres i la coordinació de seguretat i salut del projecte de “Construcció de voreres a la 
carretera BP-4653”, objecte del present conveni. 
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 Per part de l’ens local adherit: 
  

2.1.  L’Ajuntament de Perafita serà l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació i 
execució de les obres del projecte objecte d’aquest conveni. 

 
2.2.  Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a 

tals tots aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui 
introduir al llarg de l’execució de les obres, requerirà l’informe previ favorable de la 
Diputació de Barcelona, llevat de les actuacions derivades per raons de força major. 

 
2.3.  En el cas de produir-se un increment del pressupost d’execució per contracte de les 

obres, motivat per peticions de l’Ajuntament de Perafita, el cost d’aquest increment 
del pressupost anirà a càrrec de l’Ajuntament de Perafita. 

 
2.4.  Correspondrà a l’Ajuntament la gestió de les actuacions previstes en el present 

conveni, d’acord amb les Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació. 
 

Tercer.  Conservació i manteniment 
 
Des del moment que quedi formalitzada la recepció de l’obra, la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat mantindrà la calçada de la travessera urbana de la 
carretera BP-4653, la seva vorada i el seu drenatge. El manteniment  de la resta d’elements 
aniran a càrrec de l’Ajuntament de Perafita. 

 
Quart.  Vigència del conveni 
 
La vigència del conveni s’inicia amb la data de la seva última signatura i no superarà l’any 
2013. 
  
Cinquè. Justificació de les despeses  

 
5.1.  Es podran justificar despeses generades entre l’1 de gener de 2008 i el 31 de 

desembre de 2013. 
 
5.2. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, l’ens local beneficiari haurà de presentar al 

Registre General de Factures de la Diputació la justificació de les despeses de 
l’actuació, mitjançant el formulari XG-0103 “Justificació de despeses” disponible a 
www.diba.cat/concerta. A través d’aquest formulari, el secretari/ària (interventor/a) de 
l’ens local fa constar el següent:  
- Una relació d’obligacions reconegudes i destinades íntegrament a l’actuació i que 

contingui: número, data i descripció de la factura; nom i NIF del proveïdor; import 
justificat i data d’aprovació de la factura. 

- Que la quantia de l’aportació efectuada per la Diputació, conjuntament amb les 
altres fonts específiques de finançament, no supera el cost total de l’actuació.  

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

- L’import d’adjudicació del contracte, IVA inclòs, només en cas de contractació 
d’obres. 

- Que en els imports dels justificants consignats en la relació de despeses no s’ha 
inclòs l’IVA deduïble. 

- Que la relació de despeses, en relació a l’ajut rebut, implica bé una justificació 
parcial, bé una justificació total de l’ajut (última justificació). 
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5.3.  En el cas que les fonts específiques de finançament superin el cost total de l’actuació, 
el suport de la Diputació s’ajustarà a la baixa. 

 
5.4.  L’ens local beneficiari haurà d’estar al corrent dels deutes contrets envers la Diputació 

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
5. 5.  El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  

 
Sisè. Pagament  
 
El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 
justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
Setè. Gestió i aplicació de romanents  

 
7. 1.  En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

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

 
7. 2.  Quan l’última justificació de despeses generi un romanent superior a 500 € per baixa 

econòmica en l’execució de l’actuació, l’ens local podrà procedir a canviar la 
destinació d’aquest sobrant. 

 
Vuitè.  Vinculació de l’actuació als paràmetres de qualitat del Pla de concertació  
 
L’actuació s’ajustarà i participarà dels criteris que es defineixin amb caràcter general com a 
paràmetres de qualitat per a les actuacions que es desenvolupin en el marc del Pla de 
concertació.  
 
Novè. Identificació de la font de finançament 

 
9.1.  L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

Pla de concertació en matèria de presència de la marca corporativa de la Diputació en 
les actuacions de difusió que es realitzin de l’actuació finançada. 

  
9.2.  Així mateix, l’ens local vetllarà per la instal·lació d’un senyal d’obres relatiu a l’actuació 

finançada, d’acord amb els models i les característiques tècniques de les Instruccions 
de senyalització. 

 
Desè. Documentació tècnica 

 
10. 1. L’ens local haurà de facilitar l’accés a l’expedient tècnic de l’actuació als equips de la 

Diputació i mantenir-los informats de qualsevol canvi o incidència sorgit en el seu 
desenvolupament. 

 
10. 2. L’ens local, a sol·licitud de la Diputació de Barcelona, haurà de proporcionar una còpia 

de la documentació tècnica generada per l’actuació (projectes d’obres, treballs 
tècnics, memòries). 
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Onzè. Balanç de l’acció concertada 
 
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/concerta.  
 
Dotzè. Modificacions 
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 
  
Tretzè. Incompliment  

 
13. 1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

lloc a la seva resolució.  
 
13. 2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix 

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 

 
13. 3. Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 

qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny.  

 
Catorzè.  Formes d’extinció 
  
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
- Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.  
- Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.  
- Per avinença de les parts signatàries.  
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació.  

 
Quinzè.  Marc normatiu  

 
15.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i les 

Instruccions de gestió d’actuacions del Pla de concertació, constitueixen la llei del 
present conveni.  

 
15.2. El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

següents: 
- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.  

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  

- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).  

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 
contractació de les administracions públiques.  
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Setzè.  Jurisdicció competent  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu.  
 
Dissetè.  Relacions amb terceres administracions públiques 
  
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu.  
 
Divuitè.  Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.  
  
(Sg. Per l’Ajuntament de Perafita: Ramon Casals i Costa, Alcalde President; Josep Muntal i 
Julià, Secretari accidental habilitat; Per la Diputació de Barcelona: Salvador Esteve i 
Figueras, President;  Francesc Bartoll i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat)” (...)  

 
Tercer.- Anul·lar la retenció de crèdit incorporada al vigent pressupost de despeses, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A0/65060 per import de 435.184€, 
i autoritzar i disposar la despesa per import de 340.000 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A0/76260 del vigent Pressupost, corresponent al suport 
econòmic de la Diputació a l’actuació a executar per l’Ajuntament de Perafita, previst 
segons el text del nou conveni que s’aprova en virtut de la present Resolució, 
condicionada a l’efectivitat de la modificació de crèdit corresponent.  
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquesta Resolució a l’Ajuntament de Perafita, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar l’acord de col·laboració entre el Consorci del 
Parc de la Serralada de Marina i la Diputació de Barcelona, per donar cobertura a 
la necessitat d’incrementar la vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada de 
Marina, durant el període de major risc d’incendis forestals, segons les 
previsions del Pla de vigilància i prevenció d’incendis 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 el Consorci del Parc de la Serralada Marina gestiona un territori en el qual 
s’integren els municipis de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i 
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Reixac i Sant Fost de Campsentelles, format, també, per la Mancomunitat de Municipis 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.. 
 
Atès que la gestió d’aquest territori s’efectua d’acord amb el Pla Especial que el regula, 
essent un dels instruments de la gestió la posada en marxa d’un dispositiu de 
vigilància i prevenció d’incendis. 
 
Atès que des de fa més de 10 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 que s’han mostrat altament efectius 
en els darrers anys. 
 
Atès que el pla de vigilància i prevenció d’incendis es concreta, doncs, en la disposició 
de personal per efectuar les tasques que preveu el propi pla.  
 
Atès que la idoneïtat dels punts de guaita segons el Pla, respon a les característiques 
orogràfiques escollint els punts de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les 
zones que romanguin ocultes, la localització de les unitats de primera intervenció 
responen també a la lògica territorial ubicant-les a les zones exposades a major risc i 
tenint en compte la distribució sobre el territori de Catalunya dels mitjans d’extinció de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que per a l’any 2012 es preveu la col·laboració de la Diputació de Barcelona en el 
sentit d’assumir l’assignació del personal necessari, que es destinarà a les tasques 
previstes per a l’execució del Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals 
d’aquest any. 
 
Atès que en aquest sentit, les previsions normatives que resulten d’aplicació, són les 
següents: 
 
 Estatuts del Consorci, art. 31 sobre mesures de coordinació i assistència, en 

aquest cas  de la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i art. 
36 que preveu l’adscripció de personal al Consorci per part de les entitats 
consorciades. 

 
 Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 i 46 sobre mesures de coordinació i 

d’assistència, entre altres, envers els consorcis participats. 
 
Atès que segons faig constar expedit per l’interventor del Consorci del Parc de la 
Serralada de Marina, de data 8 de maig de 2012, hi ha disponibilitat de crèdit per 
poder complir amb els objectius de l’acord de col·laboració per donar cobertura a la 
necessitat d’incrementar la vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina, 
durant el període de major risc d’incendis forestals, segons les previsions del Pla de 
vigilància i prevenció d’incendis per a l’any 2012. 
 
Vist el Decret de la Presidència, de data 9.03.2007 (publicat en el BOPB núm. 72, del 
24.03.2007), sobre noves previsions i actualització de les determinacions sobre 
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activitats a desenvolupar per compte de les àrees de gestió directa de la Diputació de 
Barcelona, dels organismes públics, dels consorcis i d’altres ens participats per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
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 gerent 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 l’Acord de col·laboració per donar cobertura a la necessitat 
d’incrementar la vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina, durant el 
període de major risc d’incendis forestals, segons les previsions del Pla de vigilància i 
prevenció d’incendis per a l’any 2012, de conformitat amb la minuta de l’acord de 
col·laboració que es transcriu a continuació: 

 
“ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA 
DE MARINA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER DONAR COBERTURA A LA 
NECESSITAT D’INCREMENTAR LA VIGILÀNCIA A L’ÀMBIT DEL PARC DE LA 
SERRALADA DE MARINA, DURANT EL PERÍODE DE MAJOR RISC D’INCENDIS 
FORESTALS, SEGONS LES PREVISIONS DEL PLA DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ 
D’INCENDIS PER A 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). 
 
CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA, representat pel gerent del 
Consorci, Sr. Ramon Espinach Grau, expressament facultat per signar aquest Acord en 
virtut del Dictamen de data 12 d’abril de 2012, que aprova la minuta de l’Acord, assistit per 
la Secretària delegada del Consorci, Sra. 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). 
 
II.- ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que el Consorci del Parc de la Serralada de Marina gestiona un territori en el qual 

s’integren els municipis de Tiana, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i 
Reixac i Sant Fost de Campsentelles, format, també, per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i la Diputació de Barcelona. 
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II. Que la gestió d’aquest territori s’efectua d’acord amb el Pla Especial que el regula, 
essent un dels instruments de la gestió la posada en marxa d’un dispositiu de 
vigilància i prevenció d’incendis. 

 
III. Que des fa més de 10 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 que s’han mostrat altament efectius en els darrers 
anys. 

 
IV. Que el pla de vigilància i prevenció d’incendis es concreta, doncs, en la disposició de 

personal per efectuar les tasques que preveu el propi pla.  
 
V. Que la idoneïtat dels punts de guaita segons el Pla respon a les característiques 

orogràfiques escollint els punts de major visibilitat i vetllant que siguin mínimes les 
zones que romanguin ocultes, la localització de les unitats de primera intervenció 
responen també a la lògica territorial ubicant-les a les zones exposades a major risc i 
tenint en compte la distribució sobre el territori de Catalunya dels mitjans d’extinció de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
VI. Que per a l’any 2012 es preveu la col·laboració de la Diputació de Barcelona en el 

sentit d’assumir l’assignació del personal necessari, que es destinarà a les tasques 
previstes per a l’execució del Pla de Vigilància i Prevenció d’Incendis Forestals 
d’aquest any. 

 
En aquest sentit, les previsions normatives que resulten d’aplicació, són les següents: 

 
 Estatuts del Consorci, art. 31 sobre mesures de coordinació i assistència, en aquest 

cas de la Diputació de Barcelona en tant que membre del Consorci, i art. 36 que preveu 
l’adscripció de personal al Consorci per part de les entitats consorciades. 

 
 Reglament Orgànic de la Diputació, art. 45 i 46 sobre mesures de coordinació i 

d’assistència, entre altres, envers els consorcis participats. 
 

Que la present minuta de l’Acord de col·laboració va ser aprovada per l’Assemblea General 
del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, de data 12 d’abril de 2012, i per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en data xxxxxxxxxxx. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, formalitzen aquest acord, que es regirà pels següents: 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte de l’Acord 
 
L’objecte del present acord de col·laboració és donar cobertura a la necessitat d’incrementar 
la vigilància a l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina, durant el període de major risc 
d’incendis forestals, segons les previsions del Pla de vigilància i prevenció d’incendis per a 
2012, mitjançant la disposició del personal necessari, destinat a realitzar principalment 
tasques de vigilància i guiatge. 
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Segon.- Obligacions de les parts 
 

1. La Diputació de Barcelona s’encarregarà de procedir a 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 amb les condicions que es detallen al present acord,  
i el destinarà a prestar serveis al Parc de la Serralada de Marina, sota l’adscripció 
orgànica del Director Territorial Oriental de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, durant la 
campanya de prevenció de 2012. 

 
2. Per la seva part, el Consorci es farà càrrec de les despeses que afecten al personal del 

servei, costos que finançarà mitjançant una transferència a favor de la Diputació de 
Barcelona.  

 
Tercer.- Nombre de persones, retribucions i característiques del personal 
 
El nombre d’efectius i les categories i funcions que tindran assignades, així com les 
característiques necessàries, i corresponent retribució bruta, seran les següents: 
 
A) Nombre d’efectius necessaris, segons categoria i lloc de treball assignat: 
 
QUINZE (15) GUAITES-VIGILANTS, per a la realització dels treballs adequats a la funció 
de prevenció i detecció d’incendis forestals, així com la de col·laborar personalment en les 
tasques d’extinció d’incendis per a les quals siguin requerits, en aquelles zones del Parc que 
li siguin assignades. 
 
UN (1) TELEFONISTA per a la realització dels treballs de control radiotelefònic del personal 
del dispositiu de vigilància, des de l’Oficina del Parc de la Serralada de Marina. 
 
B) Període de la campanya 2012, distribució de la jornada i retribució bruta: 
 
Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprés en la campanya de 
prevenció d’incendis que, per enguany s’estén entre l’1 de juny i el dia en que hagin 
recuperat els dies treballats en escreix i/o festius a recuperar, comptats a partir del dia 12 de 
setembre de 2012, data en que finalitza oficialment la campanya. La quantia de les 
retribucions serà la fixada per aquestes categories a la Diputació de Barcelona. 
 
La jornada laboral setmanal i la seva distribució, serà la que es detalla a l’annex d’aquest 
acord, així com la categoria, tipologia dels llocs de treball i la data d’inici de la prestació del 
servei. 
 
Puntualment, el Consorci comunicarà a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona, qualsevol incidència que es produeixi en la jornada de treball 
d’aquest personal. 
 
C) Direcció i control del personal 
 
Respecte del personal adscrit al parc de la Serralada de Marina, el control, la coordinació i 
assignació de les tasques a realitzar recaurà en el Consorci del Parc de la Serralada de 
Marina, directament a través del Tècnic Director del Parc o del Gerent, així com del 
seguiment del compliment de les condicions de treball fixades. 
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Quart.- Forma de pagament i liquidació 
 

1. A la signatura de l’Acord, i en tot cas, abans de l’inici de la campanya de prevenció 
d’incendis d’enguany, el Consorci del Parc de la Serralada de Marina abonarà mitjançant 
una  transferència corrent a favor de la Diputació de Barcelona el cost total de les 
despeses de personal que suposi el compliment de l’Acord. Aquesta transferència 
inclourà la remuneració salarial i les quotes de la  Seguretat Social a càrrec de l’empresa 
i del treballador, així com qualsevol altre quota deduïble. També estaran incloses les 
quantitats per desplaçaments. 

 
2. La valoració inicial que es fa sobre el cost total per despeses d’aquest personal, és de 

cent trenta-cinc mil (135.000) € per a tota la campanya 2012. Això però, i en el cas que 
sigui necessària qualsevol modificació, un cop finalitzada la campanya, la Diputació 
presentarà una liquidació detallada al Consorci del cost real que ha suposat, per tal que 
s’ajustin les quantitats corresponents. 

  
3. Qualsevol modificació necessària de les condicions inicials, apreciada per una de les 

parts, serà oportunament comunicada a l’altra part per escrit. 
 

Cinquè.- Vigència i efectivitat de l’Acord 
 
El present acord produirà efectes a partir de l’1 de juny de 2012 i quedarà extingit pel seu 
compliment el dia 30 de setembre d’enguany, i, en tot cas, quan s’hagin complert les 
obligacions imposades a les parts. 
 
Sisè.- Causes d’extinció 
 
A banda del compliment del termini establert en el pacte cinquè, seran causes d’extinció del 
present acord les següents: 

 
a) L’acord entre les parts. 
b) L’incompliment del seu contingut per qualsevol de les entitats signants de l’Acord. 
c) L’impossibilitat d’aconseguir els objectius que motiven la col·laboració prevista al present 

Acord, degudament motivada i formulada amb un antelació suficient. 
d) Qualsevol altra determinada a la legislació vigent. 

 
Setè. Règim jurídic 
 
El present Acord tindrà caràcter administratiu, i entrarà en vigor obligant a les entitats 
intervenents des de la data esmentada, i, en qualsevol cas, des de la seva signatura per les 
parts, sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de cadascuna 
d’elles, i, en allò no previst en el seu clausulat, es regirà en el marc dels principis dimanants 
de l’article 103 de la Constitució Espanyola de 1978 per normes comunes de la Llei 30/1992 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
Administratiu Comú, i per l’article 57 de la llei 7/1985  de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, i, en especial, es regirà pel que disposen els articles 303 i següents del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny; així com els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
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Vuitè. Jurisdicció competent 
 
Dels conflictes que puguin sorgir en l’execució d’aquest Acord, entenent incloses les 
eventuals modificacions  i/o  revisions que es puguin derivar,  en coneixeran els Tribunals de 
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa competents a la ciutat de Barcelona. 
 

ANNEX 
 
A l’Acord de data 12 d’abril de 2012, entre la Diputació de Barcelona i el Consorci del 
Parc de la Serralada de Marina 
 
A) Distribució de la jornada laboral del personal a adscriure per a la campanya de vigilància i 
prevenció d’incendis de 2012: 
 
GUAITA-VIGILANT A: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà 
de 40 hores setmanals de promig. Els dies de descans setmanal podran ser qualsevol dia 
de la setmana, no havent de coincidir necessàriament en dissabtes i diumenges. La durada 
del període d’interinitat s’iniciarà el dia 1 de juny i finalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, 
el dia en que hagin recuperat els dies treballats en escreix i/o festius a recuperar del 
calendari laboral. 
 
El Consorci posarà a disposició del parc els vehicles que hauran d’utilitzar els vigilants, per 
la qual cosa serà condició que els vigilants estiguin en possessió del carnet de conduir.  
 
GUAITA-VIGILANT B: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà 
de 35 hores setmanals, a raó de 5 hores de dilluns a divendres, una setmana en horari de 
mati, de 10 h a 15 h i la setmana següent en horari de tarda de 15 h a 20 h.; i 10 hores una 
setmana dissabte i la setmana següent diumenge, alternativament,  seguint un quadrant 
horari que es lliurarà a l’inici. La durada del període d’interinitat s’iniciarà el dia 1 de juny i 
finalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin recuperat els dies treballats 
en escreix i/o festius a recuperar del calendari laboral. 
 
Serà condició que tots els guaites disposin de vehicle propi amb assegurança vigent, pel 
desplaçament al lloc de treball.  
 
TELEFONISTA: La jornada laboral que haurà de desenvolupar aquest personal serà de 
37,5 hores setmanals, a raó de 10 hores i 30 minuts diàries, de les 9 h 45 min a les 20 h. 15 
minuts. Els dies de descans setmanal podran ser qualsevol dia de la setmana, no havent de 
coincidir necessàriament en dissabtes i diumenges. La durada del període d’interinitat 
s’iniciarà el dia 1 de juny i finalitzarà, a partir del dia 12 de setembre, el dia en que hagin 
recuperat els dies treballats en escreix i/o festius a recuperar del calendari laboral.” 

 
Segon.- La Diputació de Barcelona s’encarregarà de nomenar interinament el personal 
que es detalla, per al programa estrictament temporal que suposa fer front al Pla de 
vigilància i prevenció d’incendis de l’any 2012, i amb les condicions que es detallen a 
l’Acord de col·laboració,  i el destinarà per prestar serveis al Parc de la Serralada de 
Marina, sota l’adscripció funcional del Tècnic Director del parc, durant la campanya de 
prevenció de 2012. 
 
Personal necessari per a la campanya de 2012: 
 
QUINZE (15) GUAITES-VIGILANTS 
UN (1) TELEFONISTA 
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Les tasques, la jornada laboral i les retribucions seran les que s’estipulen a l’acord de 
col·laboració, i segons les seves previsions i característiques. 
 
Aquest personal restarà nomenat interinament pel període comprés en la campanya 
de prevenció d’incendis que enguany s’inicia el dia 1 de juny i finalitza el mes de 
setembre. 
 
Tercer.- L’Acord de col·laboració produirà efectes a partir de l’1 de juny de 2012, i 
quedarà extingit pel seu compliment el dia 30 de setembre d’enguany, i, en tot cas, 
quan s’hagin complert les obligacions imposades a les parts. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home 
 
31.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases de la Convocatòria de l’any 
2012 dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, per 
un import de sis mil (6.000) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona té la competència de donar assistència i suport, als 
municipis de la província, en matèria de polítiques de promoció d’igualtat d’oportunitats 
entre les dones i els homes i de la participació política i social de les dones, en 
compliment de l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases 
del règim local i, de manera concordant, pels articles 71.1.c), 91.2.b) i 92 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 
En el context competencial citat, i entre d’altres iniciatives i serveis desenvolupats en el 
marc de l’Espai Francesca Bonnemaison com a espai de referència en el foment de la 
participació de les dones en tots els àmbits i l’impuls de les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats, l’Àrea d’Atenció a les Persones fomenta l’aplicació de polítiques 
d’igualtat efectiva d’oportunitats i de gènere en els ajuntaments de la província de 
Barcelona; per a la qual cosa ofereix suport tècnic i econòmic a fi d’implementar 
serveis a la ciutadania i al propi ajuntament, espais de debat i d’intercanvi 
d’experiències, formació i publicacions especialitzades, entre d’altres. 
 
L’Àrea d’Atenció a les Persones, mitjançant l’Oficina de Promoció de Polítiques 
d’Igualtat Dona – Home, amb la finalitat de donar suport a la investigació i generar 
eines de treball que permetin als ens locals dur a terme accions per eradicar la 
violència masclista i les discriminacions de gènere i per assolir la igualtat d’oportunitats 
entre les dones i els homes, convoca, per a l ‘any 2012, la novena edició dels “Ajuts a 
la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”, amb una dotació total de 
sis mil (6.000) €, per atorgar un únic ajut de sis mil euros. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la vigent 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
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Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS). 
 

Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en 
endavant l’Ordenança), i vigent a partir del 16/01/2009. 
 

Atès que aquesta Ordenança estableix, al seu article 11.2, que la concurrència 
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 

Vist que l’article 12 de l’Ordenança, en concordança amb l’article 14.3, estableix que 
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i 
publicar les corresponents Bases Reguladores. 
 

Atès que el procediment de tramitació de la convocatòria dels “Ajuts a la Recerca en 
Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison” s’inicia amb l’aprovació de les seves 
Bases Reguladores. 
 

Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores s’ajusten a allò previst a 
l’article 17.3  de la LGS, així com a allò previst a l’article 13.4 de l’Ordenança. 
 

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 13.3 de l’Ordenança, procedeix 
publicar el contingut d’aquestes Bases Reguladores inserint el corresponent anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Vist el que disposa el punt 3.3. e) de la Refosa 1/2011 sobre delegacions de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per decret de la Presidència d’aquesta Corporació, en data 8 de setembre de 
2011 (núm. 7931/11) i publicada en el BOPB de 23.09.2011.   
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la convocatòria i les Bases Reguladores per a l’atorgament, l’any 
2012, d’un únic “Ajut a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison”, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objectiu de donar suport 
a la investigació, generar estudis i eines de treball per als ajuntaments de la província, 
a fi d’aplicar polítiques d’igualtat de gènere. El text íntegre d’aquestes Bases és el 
següent: 

 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DELS AJUTS A LA RECERCA, FRANCESCA 
BONNEMAISON, EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS I GÈNERE, DE L’ ANY 2012 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120004023 

 
Base 1.-  Objecte. 
Base 2.-  Finalitat de l’ajut a la recerca. 
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Base 3.-  Àrea d’actuació. 
Base 4.-  Període d’execució. 
Base 5.-  Requisits dels concursants i beneficiari/ària 
Base 6.-  Documentació a aportar. 
Base 7.-  Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds. 
Base 8.-  Rectificació de defectes o omissions en la documentació. 
Base 9.-   Procediment de concessió. 
Base 10.-  Criteris objectius d’atorgament de l’ajut a la recerca 
Base 11.-  Quantia total màxima de l’ajut a la recerca,  consignació pressupostària 

i suport de la càrrega tributària 
Base 12.- Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió. 
Base 13.- Termini de resolució, notificació i règim de recursos. 
Base 14.- Acceptació de la subvenció. 
Base 15.- Seguiment del projecte de recerca 
Base 16.- Forma de pagament. 
Base 17.- No-vinculació de les persones beneficiàries  
Base 18.- Responsabilitat. 
Base 19.- Drets de divulgació dels resultats dels projectes de recerca 
Base 20.- Difusió dels treballs beneficiaris 
Base 21.- Publicitat del ajuts a la recerca concedits  
Base 22.- Règim jurídic. 

 
Base 1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, concessió, cobrament i justificació de l’ajut a la recerca en gènere i igualtat, 
Francesca Bonnemaison, que atorgui la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones, destinat a donar suport al finançament de la investigació en gènere i igualtat 
i en generar eines de treball d’aplicació pels ajuntaments de la província, per tal de 
desenvolupar polítiques d’igualtat de gènere  
 
Base 2.- Finalitat de l’ajut a la recerca 
 
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i 
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquest ajut 
a la recerca en gènere i igualtat haurà de fomentar investigacions en projectes i eines 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat: 

 
 El disseny i la viabilitat de la implementació de polítiques d’igualtat de gènere, a nivell 

municipal. 
 

Base 3.- Àrea d’actuació 
 
Els projectes hauran de tenir en compte l’àmbit territorial d’actuació de la Diputació de 
Barcelona, que se circumscriu al del territori del municipis de la província de Barcelona. 
 
Base 4.- Període d’execució 
 
L’ajut a la recerca concedit a l’empara d’aquestes bases, s’haurà de destinar a finançar el 
projecte de recerca seleccionat, el desenvolupament del qual s’haurà de fer en un termini de 
dotze mesos, a comptar des de la data de l’acceptació formal de l’ajut per part de la persona 
seleccionada com a beneficiària.  
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Excepcionalment, a instància motivada de la persona beneficiària i amb una antelació de 
dos mesos a la finalització del termini de lliurament del treball d’investigació definitiu,  es 
podrà concedir una pròrroga del termini de finalització del projecte de recerca. L’atorgament 
d’aquesta pròrroga restarà, en tot cas, condicionat al vist-i-plau, per part de la Diputació de 
Barcelona, d’un informe d’autoavaluació que s’haurà de presentar conjuntament amb la 
sol·licitud. 
 
Base 5.- Requisits dels concursants i del beneficiari/ària 

 
1) Podrà ser beneficiària d’aquest ajut la persona física, de qualsevol nacionalitat, que 

tingui el nivell acadèmic corresponent a una diplomatura o a una llicenciatura 
universitària,  que hagi de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre 
que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 

 
2) La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la   

sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 
 

Base 6.- Documentació a aportar 
 

1) Sol·licitud, normalitzada, per concursar a l’Ajut a la Recerca en gènere i igualtat, 
Francesca Bonnemaison, la qual es troba en qualsevol dels Registres Generals de 
Documents de la Diputació de Barcelona. A la sol·licitud s’indicarà l’adreça postal on la 
persona concursant vol rebre les notificacions que al respecte li faci la Diputació de 
Barcelona, així com l’adreça postal de localització durant els mesos de juliol i agost de 
2012 . 

 
2) Fotocòpia del DNI, passaport o document d’estrangeria (en vigor) de la persona 

sol·licitant. 
 
3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de persona beneficiària, tot explicitant no estar afectada per cap de les prohibicions 
contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(en endavant LGS). La presentació d’aquesta declaració autoritza, implícitament, a la 
Diputació de Barcelona, a consultar directament a la Tresoreria de la Seguretat Social i 
a l’Agència Tributària en relació als possibles deutes que la persona beneficiària 
d’aquests Ajuts a la Recerca pugui tenir amb els referits organismes públics. 

 
4) Còpia acarada, autenticada, de les titulacions universitàries de llicenciatura o 

diplomatura (una còpia). 
 
5) Curriculum vitae (una còpia) 
 
6) Declaració responsable que contempli la situació professional actual i altres fonts de 

finançament complementàries per a la recerca proposada, així com el compromís de 
comunicar a la Diputació de Barcelona qualsevol altra subvenció que s’obtingui en el 
futur amb la mateixa finalitat (una còpia). 

 
7) Carta de compromís o Declaració del/de la Regidor/a d’Igualtat d’un o més ajuntaments 

de la província de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i interès en la proposta 
de recerca presentada.  

 
8) Memòria del projecte a realitzar i pel qual es demana la subvenció. La Memòria no 

superarà, en cap cas, l’extensió màxima de deu pàgines, amb lletra Arial i cos 11, de la 



 90/98 
 

qual s’hauran de lliurar set còpies signades, amb indicació del número del DNI, 
passaport o document d’estrangeria en vigor, i sense que hi consti el nom i cognoms de 
la persona participant. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
Base 7.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds serà de trenta dies hàbils, a comptar des de la 
seva publicació en el BOPB.  
 
Les sol·licituds es presentaran per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat, 
que serà signat per l’interessat/da, al qual se li annexarà la documentació detallada en la 
base cinquena. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, podrà trobar-se a qualsevol dels Registres Generals de 
Documents de la Diputació de Barcelona, l’adreça dels quals és: 

 
 Edifici Can Serra, planta baixa, Rambla de Catalunya, 126; 08008 Barcelona 
 Edifici del Rellotge, planta baixa, recinte de la Escola Industrial, C/ Urgell, 187, 08036 

Barcelona 
 Edifici Londres, C/ Londres, 55-57, 08036 Barcelona 
 Edifici Serradell Trabal, del recinte de Les Llars Mundet, Passeig de la Vall d’Hebron 

171, Barcelona 08035 
 

Horari dels Registres: de dilluns a divendres, des de les 9:00 hores fins a les 14:00 hores.  
 
També podrà  presentar-se la sol·licitud i la documentació complementària en qualsevol dels 
llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant 
LRJAPPAC).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
Base 8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En las que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la 
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud. 
 
Base 9.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió dels ajuts a la recerca regulats a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
Base 10.- Criteris objectius d’atorgament de l’ajut a la recerca 
 
L’ajut a la recerca s’atorgarà a aquella persona sol·licitant que obtinguin millor valoració un 
cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base. 
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Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
a) Justificació i fonamentació del treball proposat Fins a 10 punts 

b) 
Aplicacions pràctiques i de caràcter transferible per corregir les 
desigualtats de gènere en l’entorn de la província de Barcelona 

Fins a 10 punts 

c) 
Elements innovadors que obrin noves línies de reflexió i 
d’actuació per les polítiques d’igualtat 

Fins a 10 punts 

d) 
Qualitat del projecte, estructuració, metodologia adequada a 
les condicions i recursos disponibles 

Fins a 10 punts 

e) 

Curriculum de la persona sol·licitant. 
Es valorarà: titulació acadèmica, formació específica (segons 
dedicació horària), docència/conferències/xerrades (segons 
dedicació horària) Investigació/participació en grups de 
recerca, publicacions de llibres, estudis o articles, i treball 
professional, en tots els casos, relacionat amb les polítiques 
d’igualtat de gènere 

Fins a 10 punts 

 
Base 11.- Quantia total màxima de l’ajut a la recerca en gènere i igualtat, Francesca 
Bonnemaison, a atorgar l’any 2012, consignació pressupostària, i suport de la càrrega 
tributària 

 
1) El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2012 per a la concessió d’un únic 

ajut a la recerca, regulat en les presents bases reguladores, serà de sis mil (6.000) € i 
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària  G/60301/232A1/48100. 

 
2) No podran atorgar-se ajuts a la recerca en gènere i igualtat, Francesca Bonnemaison, 

durant l’any 2012, per import superior a l’esmentat. 
 
3) Els tributs, o gravàmens de qualsevol mena, que puguin recaure sobre l’ajut aniran a 

càrrec de la persona beneficiària. 
 

Base 12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà  la Vicepresidenta quarta i presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat 
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: 

 
a) Persones representants de la Diputació de Barcelona 

 Un/a representant de la Presidència de la Corporació. 
 La Vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 

o la persona en qui delegui, tot actuant com a presidenta de l’òrgan de valoració. 
 La coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o persona en la qual delegui. 
 Tres persones a designar entre l’Àrea d’Atenció a les Persones i l’ Oficina de 

Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home. 
 
b) Una persona experta, externa a la Diputació de Barcelona, el nomenament de la qual 

s’efectuarà per Decret de la vicepresidenta quarta i presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones. 
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La finalitat de l’Òrgan de selecció és el de valorar i qualificar els projectes de recerca 
admesos l’any 2012, a fi d’atorgar l’ajut a la recerca de la present convocatòria. 
 
Les funcions de secretària de l’Òrgan de selecció seran exercides per una de les persones 
que componen l’Òrgan de selecció, la qual serà designada per la vicepresidenta quarta i 
presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de l’ajut a la recerca 
en igualtat i gènere, Francesca Bonnemaison, serà la Presidenta delegada de l’Àrea 
d’Atenció a les persones, d’acord al que es determina a la vigent normativa sobre 
delegacions de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents 
del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs. 
 
Base 13.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 

 
1. S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades 

dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
2. El termini per a l’atorgament de l’ajut a la recerca serà, com a màxim, de quatre mesos 

a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
3. Un cop acordada la concessió de l’ajut, la resolució serà notificada a les persones 

interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, 
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 

 
4. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
5. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot 

interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del 
dia següent a la seva notificació. 

 
6. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 

mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la 
seva notificació. 

 
Base 14.- Acceptació de la subvenció 

 
1) La persona beneficiària de l’ajut haurà d’acceptar-lo formalment en el termini màxim de 

quinze dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.  
 
2) L’acceptació de l’ajut a la recerca es formalitzarà mitjançant el document d’acceptació 

que s’enviarà a la persona beneficiària juntament amb la notificació de la resolució del 
concurs.  

 
3) La persona beneficiària de l’ajut a la recerca haurà de presentar en qualsevol dels 

Registres Generals de Documents de la Diputació de Barcelona el document 
d’acceptació de l’ajut. 

 
4) En cas que la persona beneficiària no presenti l’acceptació expressa de l’ajut en el 

termini establert, o presenti un escrit de renúncia a percebre l’ajut que li han atorgat, la 
Diputació de Barcelona podrà procedir a una nova adjudicació en favor del projecte que 
hagi obtingut el següent lloc de la llista final de resultats, atenent a l’ordre de la 
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puntuació total atorgada per l’Òrgan de selecció a cadascuna de les persones 
concursants, sempre que, a judici d’aquest, el projecte reuneixi les condicions mínimes 
exigides de solvència científica i acadèmica. 

 
5) Mitjançant l’acte d’acceptació de l’ajut, la persona beneficiària es compromet a 

desenvolupar el treball de recerca en els termes plantejats en el projecte presentat i 
d’acord amb les condicions que estableix la Diputació de Barcelona en les presents 
bases d’aquesta convocatòria.  

 
6) La convocatòria podrà ser declarada deserta si, a criteri de l’òrgan de selecció, per 

acord de la majoria dels seus membres, cap de les propostes presentades reuneix les 
condicions mínimes de solvència científica i acadèmica exigibles, d’acord amb els 
criteris fixats a la base novena. 

 
Base 15.- Seguiment del projecte de recerca 

 
1. La Diputació de Barcelona designarà una persona tècnica per fer el seguiment del 

desenvolupament de la recerca guanyadora. 
 
2. En el marc d’aquest seguiment, la persona a la qual li hagi estat concedit l’ajut a la 

recerca podrà ser requerida en qualsevol moment per l’Oficina de Promoció de 
Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona per tal de presentar 
l’evolució i/o els resultats de la seva investigació, mitjançant una presentació oral, o bé 
en suport paper o suport electrònic, en una de les llengües oficials a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya. Aquests resultats podran ser utilitzats per la Diputació de 
Barcelona a efectes de difusió de la recerca. 

 
3. En cas d'efectuar-se el requeriment citat anteriorment, l'incompliment injustificat de 

l'obligació esmentada serà causa automàtica de revocació de la concessió de l’ajut. 
 
4. En el termini establert a la Base Tercera, la persona beneficiària lliurarà a la Diputació 

de Barcelona dues còpies en suport paper i una còpia en suport electrònic del 
corresponent treball de recerca finançat.  

 
5. La persona beneficiària tindrà l’obligació de comunicar a la Diputació de Barcelona 

l’obtenció d’ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat de recerca procedents d’altres 
ens públics, la qual cosa podrà comportar, si escau, la modificació de la resolució de 
concessió. 

 
Base 16.- Forma de pagament 
 
El pagament de l'import de l’ajut es realitzarà en 3 terminis: a) el 30% de l’import a 
l'atorgament i acceptació de l’ajut; b) un altre 30%, transcorreguts quatre mesos, 
aproximadament, des de la data d’acceptació de l’ajut, condicionat a la presentació d'un 
informe de desenvolupament de la recerca per part de la persona beneficiària; c) el 40% 
restant, condicionat a la presentació del document final que doni compte de la totalitat de la 
recerca. 
 
Base 17.- No-vinculació de les persones beneficiàries 
 
L’atorgament de l’ajut no suposarà, en cap cas ni circumstància, relació laboral entre la 
Diputació de Barcelona i la persona beneficiària. 
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Base 18.-  Responsabilitat 
 

1. La Diputació de Barcelona restarà exempta de tot tipus de responsabilitat davant de 
qualsevol reclamació que pogués presentar-se pels actes o omissions que la persona 
beneficiària pogués realitzar en el desenvolupament del projecte seleccionat. 

 
2. La persona beneficiària resta obligada a estar donada d’alta a la Seguretat Social o 

tenir coberta l’assegurança per accidents que puguin esdevenir-se en el marc i context 
del seu treball de recerca. Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona restarà exempta 
de responsabilitat davant de qualsevol tipus de reclamació que pogués presentar-se. 

 
Base 19.- Drets de divulgació dels resultats de la recerca 
 
D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 1/1996, l’acceptació de l’ajut comportarà que la persona autora de la 
recerca cedeixi els drets d’explotació a la Diputació de Barcelona, de tal manera que no es 
podrà publicar total o parcialment el material realitzat sense el consentiment d’aquesta 
Diputació, que es reserva el dret de divulgació de l’obra a la seva plana web a Internet o 
amb d’altres mitjans que es considerin adients. En cas que la Diputació consideri d’interès la 
publicació de la recerca en suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb la 
persona autora del treball, en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, 
la quantitat atorgada com a subvenció. 
 
Base 20.- Difusió dels treballs beneficiaris 
 
En tota difusió del treball beneficiat per l’ajut objecte de les presents Bases, i sota qualsevol 
manifestació o suport de transmissió de la informació o comunicació en què aquest pugui 
ser presentat o publicat (paper, audiovisual, informàtic, multimèdia, telemàtic, bases de 
dades bibliogràfiques...), haurà de figurar la denominació completa de la Diputació de 
Barcelona com a entitat que ha finançat el treball. 
 
Base 21.- Publicitat dels ajuts a la recerca concedits 
 
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb 
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons 
el seu import: 

 
 Superiors a 3.000 €, en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
Base 22.- Règim jurídic  
 
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de 
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present 
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.” 

 
Segon.- Aprovar i autoritzar el crèdit de l’aplicació pressupostària 
G/60301/232A1/48100  del Pressupost de l’any 2012 d’aquesta Corporació, a fi de 
donar cobertura a la despesa resultant de la concessió d’un únic Ajut a la Recerca en 
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Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, per a  l’any 2012, per un import total de la 
despesa de sis mil (6.000) €. 
 
Tercer.- Publicar, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, l’anunci de la convocatòria de l’any 2012 del concurs 
dels Ajuts a la Recerca en Gènere i Igualtat, Francesca Bonnemaison, i les presents 
Bases Reguladores del mateix, de conformitat amb allò que estableix l’article 13.3 de 
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
Abans del capítol de Precs i Preguntes i prèvia declaració d’urgència per part de la 
majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern es proposa l’aprovació del 
següent Dictamen 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
32.- Dictamen que rectifica els errors materials detectats a les clàusules 2.11 
(informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball) i 1.10 
(condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica) del plec de clàusules administratives 
particulars corresponent a l’expedient de contractació, aprovat per la Junta de 
Govern en sessió de 17 de maig de 2012, relatiu a la Prestació del Servei Local 
de Teleassistència als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 
habitants, mitjançant tramitació ordinària, regulació no harmonitzada, 
procediment obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, 
amb un pressupost estimatiu  de licitació de la contractació de divuit milions 
tres-cents vint-i-cinc mil trenta-nou euros amb setanta-un cèntims 
(18.325.039,71) €, IVA exclòs, biennals, corresponent al Servei d’Acció Social de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Junta de Govern va aprovar en sessió ordinària de 17 de maig de 2012 el 
dictamen que proposa aprovar l’expedient de contractació relatiu a la Prestació del 
servei local de teleassistència per als municipis de la província de Barcelona 
menors de 300.000 habitants, amb un pressupost estimatiu de licitació de la 
contractació fixat en la quantitat biennal de divuit milions tres-cents vint-i-cinc mil 
trenta-nou euros amb setanta-un cèntims (18.325.039,71) €, IVA exclòs, dels quals 
10.712.632,99 €, IVA exclòs, aniran a càrrec dels ens locals de la província de 
Barcelona participants en el programa de Teleassistència i els 7.612.406,72 €, IVA 
exclòs, restants aniran a càrrec del Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que els anuncis de licitació de la contractació esmentada van ser publicats en el 
Perfil del contractant de la Diputació de Barcelona en data 23 de maig de 2012 i en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 de maig de 2012. 
 



 96/98 
 

Atès que, d’acord amb l’informe emès pel Servei d’Acció Social en data 25 de maig de 
2012 i durant el termini de presentació de les ofertes, s’ha advertit un error en el llistat 
de personal a subrogar que constava a la clàusula 2.11 (Informació sobre les 
condicions de subrogació en contractes de treball) del Plec de clàusules 
administratives particulars. L’informe es reprodueix a continuació:  
 

“L’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona ha promogut un expedient de 
contractació per a la prestació del servei local de teleassistència a la demarcació de 
Barcelona, que ha estat aprovat per Junta de Govern de la Corporació de data 17 de maig 
de 2012. 
 
Segons el que preveu l’article 120 del TRLCSP, cal incloure al Plec de clàusules 
administratives particulars que acompanya l’expedient, les condicions dels contractes 
laborals dels treballadors de l’empresa prestadora del servei en l’actualitat. A tal efecte, es 
va procedir a incorporar la llista d’aquests treballadors al punt 2.11 “Informació sobre les 
condicions de subrogació en contractes de treball” de l’esmentat Plec de clàusules. 
 
A conseqüència d’un error material de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aquest llistat de 
personal ha estat aprovat i publicat de forma incompleta, raó per la qual és necessari 
esmenar-lo segons el nou llistat que s’adjunta com annex a aquest informe. 
 
Per altra banda, per raons d’interès públic de continuïtat en la prestació ininterrompuda del 
servei, és necessari que es respectin els terminis d’adjudicació previstos per aquest 
contracte que es situen a 1 de gener de 2013. És per aquest motiu que es sol·licita 
incorporar, de manera urgent i extraordinària, la proposta de modificació i esmena del Plec 
de clàusules administratives d’aquest contracte per part de l’òrgan d’aprovació de 
l’expedient.” 

 
Atès que també s’ha detectat un error material en la quantitat de supervisors prevista 
en el compromís d’adscripció de mitjans personals a l’execució del contracte que hi ha 
en la clàusula 1.10 (Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica) del Plec de clàusules administratives 
particulars. 
 
Atès que aquesta rectificació afecta la licitació quant a les condicions de subrogació i 
els requisits de solvència. 
 
Vist que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú permet d’ofici, i en 
qualsevol moment, la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics dels seus 
actes, sempre i quan no s’ultrapassin els límits previstos a l’article 106 LRJPAC. 
 
Vist l’apartat 3.1 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i d’atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de 
23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència Delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns eleva a la Junta de 
Govern l’adopció dels següents: 
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A C O R D S  
 
Primer.- Rectificar, d’acord amb l’article 105.2 de la LRJPAC, l’error detectat en la 
clàusula 2.11 (Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball) 
del Plec de clàusules administratives particulars de la contractació de la Prestació del 
servei local de teleassistència per als municipis de la província de Barcelona 
menors de 300.000 habitants, aprovada per Dictamen de la Junta de Govern en 
sessió ordinària de 17 de maig de 2012, de manera que la clàusula queda redactada 
així: 
 

2.11) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball  
 
A 26 de març de 2012, el nombre d’ens locals que participen del Programa de 
teleassistència domiciliària és de 298, i el nombre de serveis actius és de 60.770. 
 
A l’efecte previst en l’article 120 del TRLCSP es fa constar que l’empresa Televida Servicios 
Sociosanitarios, SL és l’actual prestadora del servei de teleassistència domiciliària als 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, i que les condicions 
dels contractes laborals dels treballadors afectats són els que consten en l’annex al Plec de 
clàusules administratives particulars. 

 
Segon.- Rectificar, d’acord amb l’article 105.2 de la LRJPAC, l’error detectat en la 
clàusula 1.10 (Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica) del Plec de clàusules administratives particulars de 
la contractació de la Prestació del servei local de teleassistència per als municipis 
de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, aprovada per Dictamen 
de la Junta de Govern en sessió ordinària de 17 de maig de 2012, en relació amb el 
nombre de supervisors del compromís d’adscripció de mitjans personals a destinar a 
l’execució del contracte, i que queda amb el redactat següent: 
 

 1 supervisor per cada 15 professionals dels equips operatius (coordinadors/es de zona, 
teleoperadors/es i tècnics/ques instaladors/es), que hauran de posseir titulació 
acadèmica universitària, preferentment en l’àmbit social i/o experiència en direcció i 
gestió d’equips de treball, preferentment a l’àmbit sociosanitari, d‘almenys un any. 

 
Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que, juntament amb el 
Plec de prescripcions tècniques particulars –aprovat per la Junta de Govern de 17 de 
maig de 2012-, ha de regir aquesta contractació amb les rectificacions esmentades així 
com el seu annex amb la relació de dades de tot el personal a subrogar. 
 
Quart.- Prosseguir la contractació mitjançant tramitació ordinària, no subjecta a 
regulació harmonitzada (categoria 25 – Annex II del TRLCSP), procediment obert i 
adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, d’acord amb el que 
disposen els articles 150 i 157 a 161 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
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Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el Perfil de contractant de la Diputació de 
Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província, i iniciar un nou termini de presentació 
d’ofertes. 
 
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, 
 


