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

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

Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sra. Teresa Raurich Montasell

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 14 de juny de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Ratificació de:
2.- Decret de la Presidència de data 18 de juny de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector,
convocada per al dia 19 de juny, per l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques.
Dictamen
3.- Dictamen que proposa modificar la designació de representants de la Diputació de
Barcelona en Ens participats.
Es dóna compte dels decrets següents:
4.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs núm. 116/2012-C
interposat per la mercantil Luretrans S.L. contra la resolució que desestima la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C1413A, a causa de l’impacte del
vehicle amb la branca d’un arbre que envaïa la calçada.
5.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs núm. 155/2012-2A
interposat per Mapfre Familiar S.A. i F.S.M. contra la resolució que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de
l’accident que va tenir lloc a l’entrada de l’aparcament de l’edifici del carrer Còrsega,
273, en tancar-se’n la porta d’accés damunt el vehicle.
6.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença com a
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, en el procediment núm.
511/2009 que es tramita contra el Consorci de Compensació d’Assegurances i G.A.V.,
per un presumpte delicte contra la seguretat viària amb resultat d’accident de trànsit a
la carretera C-246.
7.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, d’interposició davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de recurs d’apel·lació contra la sentència dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs 462/2009, interposat
per L.G.G. contra el decret relatiu al projecte constructiu de les obres de la "Nova
connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera, TM
Mediona".
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8.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm. 55/2012-A
interposat per M.Q.A. contra el decret que desestima el recurs d’alçada que va
formular contra la publicació dels resultats del procés selectiu S-32/10.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada per la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el recurs de
suplicació 1564/2011, interposat per per Limserco, S.L. Ibertrac, S.L., Diputació de
Barcelona i Urcotex, S.A., mitjançant la qual revoca la sentència dictada pel Jutjat
Social núm. 19 de Barcelona en el recurs 365/2009, sobre reclamació per recàrrec de
les prestacions per manca de mesures de seguretat i higiene en relació amb l’accident
laboral patit per una treballadora, en l’únic extrem relatiu al percentatge del recàrrec de
prestacions, que queda fixat en el 30%.
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, en el procediment de
reconeixement de dret núm. 929/2011, que estima en part la demanda interposada per
G.R.F. contra l’Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona en el sentit de deixar
sense efecte el decret de l’Institut del Teatre, de 13/01/2011, pel qual es resolia la no
progressió professional de G.R.F., així com les resolucions posteriors dictades per
aquell, de 29/04/2011 i 1/08/2011, i absoldre la Diputació de Barcelona.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima parcialment el recurs
500/10-A interposat per J.M.P. contra el decret que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i perjudicis derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1241 en caure la seva
motocicleta a causa d’una deformació de l’asfalt a la calçada, i reconeix el dret del
recurrent a ser indemnitzat per la Diputació amb la quantitat de nou mil seixanta-dos
euros amb noranta-sis cèntims (9.062,96) €.
Servei de Govern Local
12.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics d’execució
plurianual atorgats en el marc de la convocatòria 2010 de l’àmbit de suport als serveis i
les activitats del Pla de concertació 2008-2011 i el tancament de la convocatòria.
Direcció de Relacions Internacionals
13.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i les Convocatòries
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2012).
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la quarta minuta d’addenda al conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern Provincial de Santa Fe
(República Argentina) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.
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ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
Donar compte de:
15.- Decret de la Presidència que resol aprovar la modificació de les funcions de la
Intervenció delegada en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).
Dictamen
16.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a la concessió
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als Ajuntaments de
la província de Barcelona.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
17.- LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta mil
sis-cents trenta-nou euros amb tres cèntims (50.639,03) € a l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar
les inversions del pressupost 2012.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
18.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i Ajuntaments.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Comerç Urbà
19.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a
associacions de comerciants de la província de Barcelona, per un import total de cent
deu mil (110.000) €.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis d’Educació
20.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga fins el 30-6-13 del conveni de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, que té
per objecte la cessió d’espais a aquest per desenvolupar activitats formatives per part
del Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa, que va ser aprovat per la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona en data d’11 de març de 2010.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
21.- Dictamen que proposa aprovar la prorroga del termini d’execució de les obres del
projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de GISA- Gestió
d’Infraestructures. S.A.U. en resolució de l’expedient núm. 2012/3399.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.A.R., en
resolució de l’expedient núm. 2012/3528.
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Castellet i La Gornal, en resolució de l’expedient núm. 2012/3736.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm. 2012/3737.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament
d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2012/3780.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2012/3789.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.P., en
resolució de l’expedient núm. 2012/3941.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Granges
Terragrisa, S.L.U., en resolució de l’expedient núm. 2012/3970.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Celler Can
Pagès, en resolució de l’expedient núm. 2012/3978.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ute Martorell
Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/3981.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Ute Ave
Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2012/3985.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M.A.R.P.,
en resolució de l’expedient núm. 2012/4066.
34.- Dictamen que proposa aprovar una cancel.lació d’una garantia d’obres a favor
d’Aigües Ter Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2009/3242.
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
35.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades als
ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport
escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2013, per un import
de cinquanta-quatre mil (54.000) €.
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 14 de juny 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 18 de juny de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Consell
Rector, convocada per al dia 19 de juny, per l’Institut Català d’Avaluació de
Polítiques Públiques.- 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 Consorci Institut Català d'Avaluació
de Polítiques Públiques- IVÀLUA, pel Diputat Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares i
pel Sr. Xavier Boltaina Bosch.
El Consorci ha convocat reunió del Consell Rector per al proper dia 19.06.2012, a la
qual no podran assistir cap dels dos representants.
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 28.06.2012.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB de 6.6.2012), en vigor des del dia 18 de juny de
2012, 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 la Sra. Marina Espinosa de Castro com representant d’aquesta
Corporació en el Consell Rector del Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques
Públiques- IVÀLUA, en substitució dels dos representants designats, només per a la
sessió del dia 19 de juny de 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.- Dictamen que proposa modificar la designació de representants de la
Diputació de Barcelona en Ens participats.- 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
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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.
D’entre els organismes on participa la Diputació de Barcelona, era accionista de la
Societat mercantil Túnel del Cadí, SAC, i per acord de data 10.11.2011 (ref. 640/11) es
va designar el representant de la Diputació de Barcelona en la Junta General
d’Accionistes.
Per decret de la Presidència de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, data 8.5.2012 (ref.
VNIS 3648/12), es resol alienar a la Generalitat de Catalunya les 172.632 accions
propietat de la Diputació de Barcelona, formalitzant-se la compra venda en escriptura
pública signada davant la Notària de Barcelona, Sra. M.I.D., núm. protocol 676/12, en
data 12.6.2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Deixar sense efecte, als efectes que corresponguin, el nomenament del Sr.
Josep Llobet Navarro que es va designar per representar la Diputació de Barcelona en
la societat mercantil Túnel del Cadí, SAC.
Segon.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
4.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs núm.
116/2012-C interposat per la mercantil Luretrans S.L. contra la resolució que
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C1413A,
a causa de l’impacte del vehicle amb la branca d’un arbre que envaïa la calçada.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona, per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 116/2012-C, procediment abreujat, interposat per la mercantil Luretrans S.L.
contra la Resolució, de data 4 de gener de 2012, que va desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts en l'accident de
trànsit que va tenir lloc el dia 24 de gener de 2011 a la carretera C1413A a causa,
segons la reclamant, de l'impacte del vehicle amb la branca d'un arbre que envaïa la
calçada.
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En aquest sentit, s’ha d’advertir que l’escrit judicial indica que la data de la resolució
impugnada és el 16 de gener de 2012 quan aquesta és la data de la notificació de la
resolució, que va ser dictada, com ja s’ha dit, en data 4 de gener de 2012.
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 Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 181/1986 de 18 d’abril, es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona
es personi en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar
lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i
representació de la Corporació en el recurs esmentat.
En data 10 de maig de 2012, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich)
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria.
Atès que Zurich ha designat el senyor PDC, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor AQC per assumir la defensa i la
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
116/2012-C, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona
interposat per la mercantil Luretrans S.L. contra la Resolució, de data 4 de gener de
2012, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials soferts en l'accident de trànsit que va tenir lloc el dia 24 de gener de
2011 a la carretera C1413A a causa, segons la reclamant, de l'impacte del vehicle
amb la branca d'un arbre que envaïa la calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 9 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 116/2012-C, a Zurich, la qual ho farà,
respectivament, mitjançant l’advocat senyor PDC i el procurador dels tribunals AQC.
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Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té
subscrita amb dita Companyia asseguradora.
5.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs núm.
155/2012-2A interposat per Mapfre Familiar S.A. i F.S.M. contra la resolució que
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials derivats de l’accident que va tenir lloc a l’entrada de l’aparcament de
l’edifici del carrer Còrsega, 273, en tancar-se’n la porta d’accés damunt el
vehicle.- 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. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona, per comparèixer com a demandada, en el recurs contenciós administratiu
núm. 155/2012-2A, procediment abreujat, interposat per Mapfre Familiar S.A i el
senyor FSM contra la Resolució de data 9 de febrer de 2012, que desestimava la
reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels danys materials derivats de
l'accident ocorregut el dia 1 de juny de 2011 quan estava realitzant la maniobra
d'entrada a l'aparcament de l'edifici del C/Còrsega, 273 on hi han ubicades
determinades dependències de la Corporació, i es va tancar la porta d'accés topant
directament damunt del vehicle.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la
Corporació en el recurs esmentat.
En data 10 de maig de 2012, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich)
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria.
Atès que Zurich ha designat el senyor PDC, advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor AQC per assumir la defensa i la
representació en el recurs de referència, escau ratificar aquestes designes, les
despeses de les quals aniran a càrrec de dita companyia.
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
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RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
115/2012-2A, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona per Mapfre Familiar S.A i el senyor FSM contra la Resolució de data 9 de
febrer de 2012, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada pels danys materials derivats de l'accident ocorregut el dia 1 de juny de
2011 quan estava realitzant la maniobra d'entrada a l'aparcament de l'edifici del
C/Còrsega, 273 on hi han ubicades determinades dependències de la Corporació, i es
va tancar la porta d'accés topant directament damunt del vehicle.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 12 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 155/2012-2A, a Zurich, la qual ho farà,
respectivament, mitjançant l’advocat senyor PDC i el procurador dels tribunals AQC.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té
subscrita amb dita Companyia asseguradora.
6.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença com a
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, en el procediment
núm. 511/2009 que es tramita contra el Consorci de Compensació
d’Assegurances i G.A.V., per un presumpte delicte contra la seguretat viària amb
resultat d’accident de trànsit a la carretera C-246.- 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 Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, mitjançant cèdula de data 5 d’abril de
2012, ha citat la Diputació de Barcelona a comparèixer com a testimoni en el
procediment abreujat núm. 511/2009, que es tramita en aquell Jutjat contra el Consorci
de Compensació d’Assegurances i el senyor GAV, per un presumpte delicte contra la
seguretat viària amb resultat d’accident de trànsit ocorregut el dia 21 de març de 2008
a la carretera C-246 del terme municipal de Castelldefels.
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, i en compliment d’allò ordenat a la
citació judicial rebuda escau comparèixer en l’esmentat procediment i designar lletrat
perquè es faci càrrec de la defensa i representació de la Corporació.
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.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer com a testimoni en el procediment abreujat núm. 511/2009, que
es tramita davant el Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú, contra el Consorci de
Compensació d’Assegurances i el senyor GAV, per un presumpte delicte contra la
seguretat viària amb resultat d’accident de trànsit ocorregut el dia 21 de març de 2008
a la carretera C-246 del terme municipal de Castelldefels.
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.
7.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, d’interposició davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de recurs d’apel·lació contra la
sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el
recurs 462/2009, interposat per L.G.G. contra el decret relatiu al projecte
constructiu de les obres de la "Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV2136 a Sant Pere de Sacarrera, TM Mediona".- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret,
que és del tenor literal següent:
Per decret de data 27 d’octubre de 2009, la Diputació de Barcelona va acordar
comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 462/2009-Y, interposat pel
senyor LlGG contra el decret de Presidència de data 6 de juliol de 2009, que resolia
les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública; aprovava definitivament
el projecte constructiu de les obres de la Nova connexió entre les carreteres C-244 i
BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera, T.M. Mediona i actuacions connexes i, aprovava
inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació.
En data 30 de març de 2012 el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona ha
dictat sentència que estima el recurs interposat, la qual va ser notificada a la Diputació
el passat 19 d’abril de 2012, disposant el termini de quinze dies per interposar recurs
d’apel·lació.
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona, en defensa
dels seus interessos, interposi recurs d’apel·lació, per la qual cosa, escau designar
lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i
representació de la Corporació.
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.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Interposar, per a la seva tramitació davant el Tribunal Superior Justícia de
Catalunya, recurs d’apel·lació contra la sentència de data 30 de març de 2012, dictada
pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs número 462/2009Y, formulat contra el decret de Presidència de 6 de juliol de 2009, pel qual es resolien
les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública; s’aprovava
definitivament el projecte constructiu de les obres de la Nova connexió entre les
carreteres C-244 i BV-2136 a Sant Pere de Sacarrera, T.M. Mediona i actuacions
connexes i, s’aprovava inicialment la relació de béns i drets afectats d’expropiació.
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
direcció tècnica de la Corporació en el recurs esmentat.
Tercer.- Designar el procurador dels Tribunals senyor AQC, perquè es faci càrrec de
la representació en dit recurs i autoritzar el pagament de les despeses que pugui
generar la seva intervenció, les quals pujaran a un màxim de 847,46 € en concepte
d’honoraris professionals més 152,54 € en concepte d’IVA, per a la total tramitació
d’aquest plet, inclosos els seus incidents, així com qualsevol despesa en concepte de
desplaçament, bestretes i suplits que es puguin ocasionar.
8.- Decret de la Presidència, de 31 de maig de 2012, de compareixença, davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en el recurs núm.
55/2012-A interposat per M.Q.A. contra el decret que desestima el recurs
d’alçada que va formular contra la publicació dels resultats del procés selectiu
S-32/10.- 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. 55/2012-A,
procediment abreujat, interposat per la senyora MQA contra el Decret, de data 5 de
desembre de 2011, que desestimava el recurs d'alçada que va formular contra la
publicació dels resultats del Procés selectiu S-32/10 per proveir, mitjançant
nomenament interí, un lloc de treball de psicòleg/òloga de la Diputació de Barcelona.
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.
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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. 55/2012-A, procediment abreujat, interposat
per la senyora MQA contra el Decret, de data 5 de desembre de 2011, que
desestimava el recurs d'alçada que va formular contra la publicació dels resultats del
Procés selectiu S-32/10 per proveir, mitjançant nomenament interí, un lloc de treball de
psicòleg/òloga de la Diputació de Barcelona.
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
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.
9.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada per la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el
recurs de suplicació 1564/2011, interposat per per Limserco, S.L. Ibertrac, S.L.,
Diputació de Barcelona i Urcotex, S.A., mitjançant la qual revoca la sentència
dictada pel Jutjat Social núm. 19 de Barcelona en el recurs 365/2009, sobre
reclamació per recàrrec de les prestacions per manca de mesures de seguretat i
higiene en relació amb l’accident laboral patit per una treballadora, en l’únic
extrem relatiu al percentatge del recàrrec de prestacions, que queda fixat en el
30%.- 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 Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència,
el 8 de maig de 2012, que estima parcialment el recurs de suplicació 1564/2011
interposat per Limserco, S.L. Ibertrac, S.L., Diputació de Barcelona i Urcotex, S.A.
contra la sentència de 22 de març de 2010, dictada pel Jutjat Social núm. 19 de
Barcelona en el recurs 365/2009, sobre reclamació per recàrrec de les prestacions per
manca de mesures de seguretat i higiene en relació amb l’accident laboral patit per
J.L.L., en el sentit de revocar dita sentència en l’únic extrem relatiu al percentatge del
recàrrec de prestacions i acordar la seva imposició en el 30%.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que no concorren circumstàncies que justifiquin la imposició
del recàrrec en el seu màxim percentatge, del 50%, ja que les entitats recurrents, si bé
no van adoptar la totalitat de les mesures preventives exigibles, no van ometre la
totalitat de les mesures de tal caràcter.
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
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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 per la Sala Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estima parcialment el recurs de
suplicació interposat per Limserco, S.L. Ibertrac, S.L., Diputació de Barcelona i
Urcotex, S.A. contra la sentència de 22 de març de 2010, dictada pel Jutjat Social
núm. 19 de Barcelona en el recurs 365/2009, sobre reclamació per recàrrec de les
prestacions per manca de mesures de seguretat i higiene en relació amb l’accident
laboral patit per J.L.L., en el sentit de revocar dita sentència en l’únic extrem relatiu al
percentatge del recàrrec de prestacions i acordar la seva imposició en el 30%.
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 aquest acord a la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, als efectes legals oportuns.
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 19 de Barcelona, en el
procediment de reconeixement de dret núm. 929/2011, que estima en part la
demanda interposada per G.R.F. contra l’Institut del Teatre i la Diputació de
Barcelona en el sentit de deixar sense efecte el decret de l’Institut del Teatre, de
13/01/2011, pel qual es resolia la no progressió professional de G.R.F., així com
les resolucions posteriors dictades per aquell, de 29/04/2011 i 1/08/2011, i
absoldre la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El Jutjat Social núm. 19 de Barcelona ha dictat sentència, en el procediment de
reconeixement de dret núm. 929/2011, que estima en part la demanda interposada per
G.R.F. contra l’Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona i deixa sense efecte el
decret de 13/01/2011 de l’Institut del Teatre, pel qual es resolia la no progressió
professional de G.R.F., així com les resolucions posteriors dictades per aquell de
29/04/2011 i 1/08/2011, i absol la Diputació de Barcelona.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, es
determina expressament que els efectes del pronunciament d’aquesta no es poden
estendre a la Diputació de Barcelona, ja que les resolucions impugnades van ser
dictades per l’Organisme Autònom Institut del Teatre, el qual posseeix personalitat
jurídica com a organisme autònom de la Diputació de Barcelona.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 19 de Barcelona en el procediment de
reconeixement de dret núm. 929/2011, que estima en part la demanda interposada per
la senyora G.R.F. contra l’Institut del Teatre i la Diputació de Barcelona en el sentit de
deixar sense efecte el decret de l’Institut del Teatre, de 13/01/2011, pel qual es resolia
la no progressió professional de G.R.F., així com les resolucions posteriors dictades
per aquell, de 29/04/2011 i 1/08/2011, i absoldre la Diputació de Barcelona.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 19 de Barcelona als efectes legals
oportuns.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que estima parcialment el recurs
500/10-A interposat per J.M.P. contra el decret que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada en relació amb els danys i perjudicis
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1241 en caure
la seva motocicleta a causa d’una deformació de l’asfalt a la calçada, i reconeix
el dret del recurrent a ser indemnitzat per la Diputació amb la quantitat de nou
mil seixanta-dos euros amb noranta-sis cèntims (9.062,96) €.- 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. 6 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat 500/10-A, que estima parcialment el recurs contenciós
administratiu interposat per J.M.P. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 22
de juliol de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pel recurrent en relació amb els danys i perjudicis derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BP-1241 en caure la seva motocicleta a causa
d’una deformació de l’asfalt a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que la responsabilitat de l’accident correspon en un 60% al
recurrent, ja que no va adequar la velocitat a les circumstàncies de la via, i en un 40%
a l’administració demandada, que va mantenir al ferm de la calçada un ressalt d’uns 10
cm amb prou amplada per causar l’accident, ressalt que va ser reparat amb
posterioritat al sinistre.
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat 500/10-A, que estima
parcialment, per les raons exposades en la part expositiva d’aquest dictamen, el recurs
interposat per J.M.P. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 22 de juliol de
2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel
recurrent en relació amb els danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va
tenir lloc a la carretera BP-1241 en caure la seva motocicleta a causa d’una
deformació de l’asfalt a la calçada, de fins uns 10 cm d’alçada.
Dita sentència reconeix el dret del recurrent a ser indemnitzat per la Diputació de
Barcelona amb la quantitat de nou mil seixanta-dos euros amb noranta-sis cèntims
(9.062,96) €.
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. 6 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Servei de Govern Local
12.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics d’execució
plurianual atorgats en el marc de la convocatòria 2010 de l’àmbit de suport als
serveis i les activitats del Pla de concertació 2008-2011 i el tancament de la
convocatòria.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat
Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona , en reunió de 13 d’octubre de 2011,
va aprovar la liquidació i tancament de la convocatòria de l’any 2010 per a l’atorgament
d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació
2008-2011, de les actuacions, que s’havien d’executar en el període comprès entre l’1
de gener de 2010 i el 31 de dembre de 2010.
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D’aquesta liquidació en van quedar excepcionats:
1. Ajuts gestionats per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que s’havien
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, amb imputació
pressupostària plurianual, pendents de justificació a data de la proposta.
2. Ajuts gestionats per l’Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge que s’havien
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, sense imputació
pressupostària plurianual, pendents de justificació a data de la proposta.
3. Ajuts gestionats pel Servei de Mercat de Treball que s’havien d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2011 i justificar
com a màxim el 31 de març de 2012, sense imputació pressupostària plurianual,
pendents de justificació a data de la proposta.
4. Ajuts gestionats per l’Oficina del Pla Jove que s’havien d’executar fins el 30 de
juny de 2011 i justificar com a màxim el 30 de setembre de 2011, pendents de
justificació a data de la proposta.
La Junta de Govern d’aquesta Diputació, en reunió de 24 de novembre de 2011, va
aprovar la liquidació i tancament dels ajuts econòmics, gestionats per l’Oficina del Pla
Jove, corresponents a l’acció de suport “Punts d’informació i dinamització juvenil als
centres d’educació secundària (PIDCES)”.
En relació a les actuacions esmentades que s’havien d’executar en el període comprès
entre l’1 de gener de 2010 i 31 de desembre de 2011 i justificar com a màxim fins el 31
de març de 2012, per escrit de 30 de març de 2012, es va informar als ens beneficiaris
de la relació d’ajuts pendents de justificar i es va fixar el 30 d’abril de 2012 com a data
màxima per presentar a la Diputació la documentació de justificació.
Transcorregut el termini d’audiència, es dóna la següent situació:
 Alguns ens beneficiaris, dins del termini establert per justificar, han comunicat a la
Diputació la seva renúncia als ajuts atorgats.
 En alguns ajuts, un cop completada l’actuació que va fonamentar la concessió,
existeix saldo per la diferència entre l’import concedit i l’import efectivament
justificat, per la qual cosa s’ha de procedir a la reducció del seu import.
Vista la refosa 1/2012, epígraf 10.3.c), que atribueix al Diputat delegat per a la
cooperació local la competència per elevar a Junta de Govern l’aprovació del catàleg
de concertació, així com el seu Règim de concertació, convocatòria i resolució dels
seu recursos existents, i la seva liquidació i tancament definitiu, que pot comportar
revocació d’accions de suport.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la liquidació dels ajuts econòmics d’execució plurianual atorgats en el
marc de la convocatòria 2010 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de
concertació 2008-2011 que es relacionen a continuació i declarar que amb aquesta
liquidació es tanca l’esmentada convocatòria.
1. Ajuts gestionats per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que s’havien
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, amb imputació
pressupostària plurianual.
2. Ajuts gestionats per l’Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge que s’havien
d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre
de 2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, sense imputació
pressupostària plurianual.
3. Ajuts gestionats pel Servei de Mercat de Treball que s’havien d’executar en el
període comprès entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2011 i justificar
com a màxim el 31 de març de 2012, sense imputació pressupostària plurianual.
Segon.- Donar de baixa per renúncia dels ens beneficiaris els ajuts que s’indiquen a
continuació, en el marc de la liquidació esmentada en l’acord primer.
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Centre
gestor

Ens local beneficiari

Oficina de
Mercat de
Treball

AJ. SANT JUST
DESVERN

Oficina de
Mercat de
Treball
Oficina de
Mercat de
Treball

AJ. SANT JUST
DESVERN
AJ. TAGAMANENT

NIF

Codi
XBMQ

Actuació

PROSPECCIO
CAPACITACIO
P0821900H 10Y62550
URGENT
OFERTES TRE
DETECCIO
P0821900H 10Y62621 NECESSITATS DE LES
EMPRESES
P0827600H 10Y62612

CLUB DE FEINA DE
TAGAMANENT

Document
ajust de
valor
agrupat

Aportació
de la
Diputació

Núm.
Expedient

26.281,67

2009/11270 1203900642 G/30101/241A0/46281

23.881,67

2009/11270 1203900643 G/30101/241A0/46281

960

2009/11270 1203900591 G/30101/241A0/46281

Aplicació
pressupostària

Tercer.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a continuació, en el marc de la
liquidació esmentada en l’acord primer.
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Centre Gestor

Ens local
beneficiari

NIF

Oficina de
Mercat de
treball

AJ.
CANOVELLES

Oficina de
Mercat de
treball
Oficina de
Mercat de
treball

AJ. CORNELLA
DE
P0907200A
LLOBREGAT
CONSELL
COMARCAL
P58000151
D'OSONA

P0804000H

Document
ajust de
valor
agrupat

Codi XBMQ

Actuació

Aportació
de la
Diputació

10Y62602

FORMACIO
COMPETENCIES
DIGITALS PER
ATURAT

2.016

576

2009/11270 1203900553

G/30101/241A0/46281

10Y62545

INFORM@T

20.742

115,43

2009/11270 1203900428

G/30101/241A0/46281

10Y62634

OSONA
INCLUSIVA

14.400

2.506,19 2009/11270 1203900517

G/30101/241A0/46581

Import
de la
reducció

Núm.
Expedient

Aplicació
pressupostària

Quart.- Notificar aquests acords als ens beneficiaris afectats.
Direcció de Relacions Internacionals
13.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i les
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a entitats dels municipis de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2012).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius estratègics de la Direcció de
Relacions Internacionals es proposa fomentar diferents tipus d’activitats d’interès
públic o social que tinguin per finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al
desenvolupament: assistències tècniques, campanyes i accions de sensbilització i
educació per al desenvolupament, i projectes.
Atès que també es pretén donar suport a les entitats sense ànim de lucre dels
municipis de Barcelona i promoure el seu partenariat amb els propis municipis així com
amb agents empresarials de Barcelona i els governs locals i/o regionals dels països
destinataris de les accions subvencionades.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de set-cents
cinquanta mil (750.000) €, amb la distribució pressupostària per anualitats que
s’estableix a continuació:
 450.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del
pressupost de despeses de l’exercici 2012 de la corporació;
 225.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost
de despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i
 75.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost de
despeses de l’exercici 2014 de la corporació.
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Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Atès l’establert a l’article 123.4 del ROAS, s’especifica que el percentatge de les
subvencions proposades supera el 50% del cost de l’activitat, ja que són percentatges
(70% i 60%, respectivament) que estan en consonància amb els de subvencions que
atorguen altres administracions públiques catalanes, car el tipus de projectes i
activitats vinculades a la cooperació al desenvolupament necessiten d’un major
finançament públic per tal de poder mobilitzar recursos d’altres sectors i que les
activitats puguin executar-se adequadament
Atès el disposat a l’article 21.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels
pagaments perquè donada la conjuntura econòmica actual i atesa la naturalesa no
lucrativa de les entitats destinatàries de les subvencions, no seria possible iniciar
l’execució de les actuacions subvencionades sense l’ingrés d’una part de la subvenció.
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist l’apartat 3.3.b), en relació amb l’aprovació de les bases específiques per a
l’atorgament de subvencions en concurrència competitiva, i el 3.3.e), quant a
l’aprovació de les convocatòries de subvencions, ambdós de la Refosa 1/2012, sobre
delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de
data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
Per tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament (2012), el text de les quals s’incorpora a continuació.
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“BASES REGULADORES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES CONVOCATÒRIES
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA
COMPETITIVA A ENTITATS DELS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT (2012)
A través de les presents bases la Diputació de Barcelona regula tres línies de subvencions a
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona amb la finalitat que contribueixin a
desenvolupar diferents tipus d’actuacions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
En primer lloc s’estableixen les bases i convocatòries específiques per a cadascuna d’elles
en les quals es determinarà l’objecte específic, finalitat, requisits de les entitats beneficiàries
i actuacions subvencionables, criteris d’atorgament, quantia total màxima i consignació
pressupostària de cada tipus de subvenció i import individualitzat màxim, i, a continuació, les
bases generals comunes aplicables a totes tres convocatòries.
Les tres convocatòries fan referència, respectivament, a:
-

Subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004233)

-

Subvencions per a donar suport a campanyes i accions de sensibilització i educació per
al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004243)

-

Subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de
la convocatòria: 201220125120004253)

A. BASES I CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES
I.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR SUPORT A
ASSISTÈNCIES
TÈCNIQUES
EN
L’ÀMBIT
DE
LA
COOPERACIÓ
AL
DESENVOLUPAMENT
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120004233
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular les especificitats del procediment per a la
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a
finançar assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
Els projectes que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius i àmbits
temàtics i geogràfics:
I.- Objectius
Els objectius d’aquesta convocatòria són enfortir i reforçar els processos de transformació
social i de desenvolupament institucional, econòmic i social dels països tercers a través de
la cooperació al desenvolupament executada per partenariats público-privats, liderats per
entitats sense ànim de lucre.
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II.- Àmbits temàtics preferents
-

Governança local
Desenvolupament rural, sector agroalimentari
Turisme
Energies renovables, eficiència energètica d’edificis i equipaments públics o d’ús
comunitari
- Recollida de residus i neteja viària
- Gestió del cicle de l’aigua
- Coneixement i innovació
III.- Àmbits geogràfics preferents
- Amèrica del Sud
- Mediterrània Sud-Occidental
2.- Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes
definits en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les
entitats beneficiàries en la cooperació al desenvolupament i en el desenvolupament de la
cohesió social i la millora de la qualitat de vida en els territoris on intervenen, així com
l’impacte del projecte en els municipis de Barcelona que hi participen.
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions subvencionables
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:


Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector
productiu i/o de coneixement, amb seu social o delegació permanent als municipis de
Barcelona.

2.- Les actuacions subvencionables hauran de complir amb els requisits següents:
 Partenariat format per actors publico – privats, liderats per una entitat sense ànim de
lucre. Projectes amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi, l’entitat sol·licitant i,
almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial i un govern local o regional
de país destinatari de l’acció.
3.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents:








Enfortiment institucional dels socis públics del país destinatari de l’acció
Gestió de serveis públics locals
Foment de la Responsabilitat Social Corporativa
Elaboració de Plans Estratègics Sectorials o Territorials
Promoció de mètodes gerencials moderns
Establiment de canals de comercialització i impuls dels mercats locals
Promoció de l’associacionisme, la creació d’empreses, la cooperació empresarial i la
col·laboració público-privada
 Foment de la transferència tecnològica i de coneixement a empreses
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 Investigació i Desenvolupament
 Foment de l’emprenedoria verda i/o social
4.- Característiques específiques d’algunes despeses elegibles de l’actuació:
Seran elegibles, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que s’indiquen:
 estudis, diagnòstics i despeses de personal expert
 formació, en la matèria de l’actuació
 recursos humans del sol·licitant, que no podran imputar-se en un percentatge superior
al 20% de la despesa elegible.
 viatges i estades, que no podran sobrepassar el 50% de la despesa elegible
 accions de difusió i comunicació
Tots els projectes inclouran en el seu pressupost una partida de formació, d’un mínim del
10% de la despesa elegible, que es desenvoluparà en municipis de Barcelona i que estarà
adreçada a líders locals i personal directiu dels socis públics del país destinatari de l’acció.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals.
4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base i fins a esgotar el pressupost de
la present convocatòria.
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:








Certificat de Responsabilitat Social Corporativa dels actors privats que participen en la
convocatòria, tant com a socis directes com en algunes de les accions programades
(10/100)
Adequació i coherència del partenariat en funció de les objectius del projecte (15/100)
Coherència dels objectius, activitats i resultats del projecte amb les prioritats de la
convocatòria. Capacitat d’innovació del projecte (20/100)
Coherència del pressupost amb les resultats que es volen assolir (15/100)
Anàlisi i format de l’activitats i metodologia de treball. (10/100)
Acció complementària a projectes globals o estratègics (10/100)
Sostenibilitat del projecte. Impacte en els municipis d’origen i destí de les actuacions
efectuades, a partir d’una proposta d’indicadors objectius, i accions de comunicació i
difusió del projecte (20/100)

5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
les presents bases reguladores serà de TRES-CENTS MIL (300.000) €, amb la distribució
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació:
- 180.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de
despeses de l’exercici 2012 de la corporació;
- 90.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost de
despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i
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- 30.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost de
despeses de l’exercici 2014 de la corporació.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
6.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons
l’establert a la base específica 4 anterior, i del pressupost que hagi sol·licitat com a
subvenció.
Sobre aquesta base, l’entitat que obtingui la major puntuació tindrà una subvenció del 100%
del pressupost sol·licitat i la resta d’entitats obtindran l’import resultant d’aplicar la
proporcionalitat entre la puntuació obtinguda i la subvenció sol·licitada, sempre tenint com a
referència la puntuació més elevada i fins a esgotar el crèdit de la present convocatòria.
L’import individualitzat de les subvencions no superarà els 50.000 € i la quantia sol·licitada
no podrà superar el 70% del cost total del projecte.
7.- Vinculació a les bases generals comunes
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les Bases
Generals comunes a les tres convocatòries, i, particularment, aquelles referides als
aspectes següents: període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 13), mesures de garantia (Base 15), forma de
pagament (Base 12), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 16), possibilitat, o
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 17), termini per a l'atorgament (Base
7), i obligatorietat de senyalització (Base 19).
II.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR
SUPORT A CAMPANYES I ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120004243
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular les especificitats del procediment per a la
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a
finançar campanyes i accions de sensibilització i educació per al desenvolupament.
Les accions que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius i àmbits
temàtics:
I.- Objectius
Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar el coneixement de la realitat dels països
en desenvolupament, facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular
el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món.
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II.- Àmbits temàtics preferents
-

-

Les relacions entre els països desenvolupats i en desenvolupament.
La promoció i defensa dels drets humans individuals i col·lectius, de la pau, de l’equitat
de gènere, de la democràcia i la dignitat de la persona com a base del desenvolupament
humà al món.
La promoció del valor de la solidaritat
L’aproximació a la realitat social, cultural i econòmica dels països en desenvolupament
per promoure un canvi favorable.

2.- Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes
definits en els municipis de Barcelona que fomentin la conscienciació i participació ciutadana
en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions subvencionables
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:
 Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent
als municipis de Barcelona.
2.- Característiques específiques d’algunes despeses elegibles de l’actuació:
Seran elegibles, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que s’indiquen:
 recursos humans del sol·licitant, que no podran imputar-se en un percentatge superior
al 20% de la despesa elegible.
La concurrència d’aquest requisit s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals.
4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base i fins a esgotar el pressupost de
la present convocatòria.
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:


Coherència dels objectius, activitats i resultats del projecte amb les prioritats de la
convocatòria. Capacitat d’innovació del projecte. Accions proposades en el marc dels
objectius de la Diputació de Barcelona (35/100)
 Anàlisi del pressupost i implicació econòmica de l’entitat sol·licitant (20/100)
 Impacte als municipis de Barcelona, a partir d’una proposta d’indicadors objectius
(25/100)
 Sostenibilitat del projecte, a partir d’una proposta d’indicadors objectius, i accions de
comunicació i difusió del projecte (20/100)
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5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
les presents bases serà de cent cinquanta mil (150.000) € amb la distribució pressupostària
per anualitats que s’estableix a continuació:
-

90.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de
despeses de l’exercici 2012 de la corporació;

-

45.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost de
despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i

-

15.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost de
despeses de l’exercici 2014 de la corporació.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
6.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons
l’establert a la base específica 4 anterior, i del pressupost que hagi sol·licitat com a
subvenció.
Sobre aquesta base, l’entitat que obtingui la major puntuació tindrà una subvenció del 100%
del pressupost sol·licitat i la resta d’entitats obtindran l’import resultant d’aplicar la
proporcionalitat entre la puntuació obtinguda i la subvenció sol·licitada, sempre tenint com a
referència la puntuació més elevada i fins a esgotar el crèdit de la present convocatòria.
En qualsevol cas, l’import individualitzat de les subvencions estarà entre els 6.000 € i els
25.000 € i la quantia sol·licitada no podrà superar el 60% del cost total del projecte.
7.- Vinculació a les bases generals comunes
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les Bases
Generals comunes a les tres convocatòries, i, particularment, aquelles referides als
aspectes següents: període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 13), mesures de garantia (Base 15), forma de
pagament (Base 12), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 16), possibilitat, o
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 17), termini per a l'atorgament (Base
7), i obligatorietat de senyalització (Base 19).
III.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR
SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120004253
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular les especificitats del procediment per a la
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de
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Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a
finançar projectes de cooperació al desenvolupament.
Els projectes que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius i àmbits
temàtics i geogràfics:
I.- Objectius
Els objectius d’aquesta convocatòria són enfortir i reforçar els processos de transformació
social i de desenvolupament institucional, econòmic i social dels països tercers, a través de
la cooperació al desenvolupament executada per partenariats público-privats, liderats per
una entitat sense ànim de lucre.
II.- Àmbits temàtics preferents
- Atenció a les necessitats bàsiques de la població (alimentació, salut, habitatge, educació) i
l’estímul del teixit productiu i del comerç just, la capacitat i l’ organització social
- Atenció als serveis locals bàsics per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania
(cicle de l’aigua, gestió de residus, etc)
- Sostenibilitat econòmica i social mitjançant projectes que prevegin la integració i
participació de la població destinatària, tot estimulant i reforçant la seva capacitat
d’autodesenvolupament
- Foment de les energies renovables i l’eficiència energètica
- Reforçament institucional dels actors públics locals del país destinatari de l’acció
- Processos de millora en el cicle integral de la seguretat alimentària
III.- Àmbits geogràfics preferents
- Amèrica del Sud
- Mediterrània Sud-Occidental
2.- Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes
definits en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona en la cooperació al
desenvolupament i en el desenvolupament de la cohesió social i la millora de la qualitat de
vida en els territoris on intervenen així com en els municipis de Barcelona.
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions subvencionables
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:
 Entitats sense ànim de lucre que s’incloguin en el sector de les Organitzacions no
Governamentals per al Desenvolupament, amb seu social o delegació permanent en
els municipis de Barcelona.
 Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector
productiu i de coneixement, amb seu social o delegació permanent en els municipis
de Barcelona
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2.- Les actuacions subvencionables hauran de complir amb els requisits següents:
 Partenariat format per actors publico – privats, liderats per una entitat sense ànim de
lucre. Projectes amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi, l’entitat sol·licitant i,
almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial i un govern local o regional
de país destinatari de l’acció.
3.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents:
 Donar suport a accions específiques que vinculin positivament migracions i
desenvolupament.
 Potenciar el treball en xarxa dels diferents actors locals per promoure el
desenvolupament econòmic mutu entre països desenvolupats i en desenvolupament.
 Impulsar mecanismes i accions per millorar i promoure el desenvolupament econòmic
i la cohesió social en els països destinataris de l’acció
4.- Característiques específiques d’algunes despeses elegibles de l’actuació:
S’inclouran, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que s’indiquen:
 formació, en la matèria de l’actuació
 recursos humans del sol·licitant, que no podran imputar-se en un percentatge superior
al 20% de la despesa elegible
 viatges i estades, no podran sobrepassar el 30% de la despesa elegible
 accions de difusió i comunicació
Tots els projectes inclouran en el seu pressupost una partida de formació, d’un mínim del
10% de la despesa elegible, que es desenvoluparà en municipis de Barcelona i que estarà
adreçada a líders locals i personal directiu dels socis públics del país destinatari de l’acció.
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals.
4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base i fins a esgotar el pressupost de
la present convocatòria.
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:







Coherència dels objectius, activitats i resultats del projecte amb les prioritats de la
convocatòria. Capacitat d’innovació del projecte (25/100)
Adequació i coherència del partenariat en funció de les objectius del projecte (5/100)
Coherència del pressupost amb les resultats que es volen assolir (15/100)
Anàlisi i format de l’activitat i metodologia de treball (10/100)
Capacitat d’innovació i sostenibilitat del projecte i enfocament de gènere, a partir
d’una proposta d’indicadors objectius. (25/100)
Impacte en el país destinatari de l’acció així com en municipis de Barcelona, a partir
d’una proposta d’indicadors objectius, i accions de comunicació i difusió del projecte
(20/100)
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5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en
les presents bases serà de TRES-CENTS MIL (300.000) €, amb la distribució pressupostària
per anualitats que s’estableix a continuació:
-

180.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de
despeses de l’exercici 2012 de la corporació;
90.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost de
despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i
30.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost de
despeses de l’exercici 2014 de la corporació.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
6.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons
l’establert a la base específica 4 anterior, i del pressupost que hagi sol·licitat com a
subvenció.
Sobre aquesta base, l’entitat que obtingui la major puntuació tindrà una subvenció del 100%
del pressupost sol·licitat i la resta d’entitats obtindran l’import resultant d’aplicar la
proporcionalitat entre la puntuació obtinguda i la subvenció sol·licitada, sempre tenint com a
referència la puntuació més elevada i fins a esgotar el crèdit de la present convocatòria.
En qualsevol cas, l’import individualitzat de les subvencions no superarà els 75.000 € i la
quantia sol·licitada no podrà superar el 70% del cost total del projecte.
7.- Vinculació a les bases generals comunes
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les Bases
Generals comunes a les tres convocatòries, i, particularment, aquelles referides als
aspectes següents: període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 13), mesures de garantia (Base 15), forma de
pagament (Base 12), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 16), possibilitat, o
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 17), termini per a l'atorgament (Base
7), i obligatorietat de senyalització (Base 19).
B.

BASES GENERALS COMUNES A LES TRES CONVOCATÒRIES

1.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el període 1 de gener de 2012 i 30 de juny de 2014.
Aquest període podrà ser prorrogat, si es considera oportú i es sol·licita abans de la
finalització del mateix, fins a un màxim de 15 mesos.
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2.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

Fotocòpia del DNI del representant legal.*
Escriptura de constitució o Estatuts.*
Poders de representació.*
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.*
Inscripció registral de l’entitat. *
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció i definició dels
indicadors objectius del projecte, d’acord amb el model normalitzat.
Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
Cartes de compromís de les entitats del partenariat amb les quals es desenvoluparan
les actuacions subvencionables, si s’escau.
Memòria d’activitats de sensibilització/cooperació de l’any anterior.

* La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en convocatòries
anteriors, es podran obviar sempre que es manifesti que no han sofert canvis respecte
la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l’article 35 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament
autenticada.
3.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 60 dies naturals comptats des de l’endemà
de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel legal representant de l’entitat.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 2,
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/ri/cd
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 2, s’hauran de
presentar a qualsevol dels Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rbla.
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte
d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre
a Barcelona).
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També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la
LRJAPPAC.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
4.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
5.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
6.- 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 l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau.
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:
 Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència,
 Director de Relacions Internacionals, i
 Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat
constituït a l’efecte.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
7.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades per a
cadascuna de les convocatòries, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats 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.
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
8.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’acceptarà expressament en el termini d’un mes des de la notificació del seu
atorgament.
9.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les
responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament
de la subvenció.
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2) Els/les beneficiaris/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
3) El/la beneficiari/a d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, així com a les auditories d’impacte i seguiment de projectes que realitzi la
corporació, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari,
si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses partides que
l’integren.
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
10.- Despeses subvencionables
No es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Compres de terrenys o edificis
 Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes
 L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo.
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del
compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les
especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els
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realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la
subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si
s’escau, en la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i
economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la
proposta econòmicament més avantatjosa.
Les despeses indirectes no podran superar el 5 % de l’import de les despeses directes de la
subvenció atorgada.
11.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost
d’execució no superi el límit de 25 % del cost total de l’activitat.
12.- Forma de pagament
La subvenció concedida es transferirà a les entitats beneficiàries en tres pagaments. El
primer, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà una vegada la Diputació de
Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada i s’haurà de justificar
abans del 30 d’octubre de 2013.
El segon pagament, del 30%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la justificació
d’almenys el 70 % del primer pagament i s’haurà de justificar abans del 30 de setembre de
2014.
L’últim pagament, del 10% es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada
comprovada la justificació final, es determinarà el pagament corresponent a l’excés justificat
per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció atorgada. Si la
justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o superior als dos primers
pagaments, l’entitat beneficiària haurà de retornar els imports pagats i no justificats.
13.- Termini i forma de justificació
S’estableix un termini de justificació parcial, 30 d’octubre de 2013, i un termini de justificació
final, 30 de setembre de 2014.
Aquesta justificacions es presentaran pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que
es podran trobar a http://www.diba.cat/ri/cd, i revestiran la forma de:
I.- Per a les subvencions d’import inferior als 20.000 €, Compte justificatiu simplificat, que
contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2. del RLGS.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció
atorgada.
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2) Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera
l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i
contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que per les seves especials
característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els
proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. En cas de
no contractar-se l’oferta més econòmica, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta
informació s’acompanyarà a la justificació de la subvenció.
3) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
4) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
II.- Per a les subvencions d’import superior als 20.000 €, Compte justificatiu amb aportació
de justificants, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2. del RLGS.
La memòria econòmica tindrà el contingut següent:
1. Relació classificada de les despeses de l’activitat, segons el model normalitzat
aprovat a l’efecte.
2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil.
Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició del
document
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el punt
1 anterior.
i. Les factures contindran les dades següents:






Número de factura.
Data d’expedició.
Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura.
Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser l’entitat
beneficiària.
 Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional
aplicable a qui expedeix la factura.
 Descripció de les operacions i els seus imports.
Quant a la descripció de les operacions, si no fos suficientment clara,
s’acompanyarà d’una nota explicativa a l’efecte.
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO,
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi
empleat i l’import resultant de la seva aplicació en EURO. A aquests efectes, es
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justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de la transferència de cadascun
dels pagaments.
Tipus impositius aplicats.
Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per separat.
Data de realització de les operacions objecte de facturació.
Data de pagament de la factura. En el cas de que aquesta sigui pagada en
metàl·lic, mitjançant xec o transferència, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar el
pagament efectivament realitzat (per exemple, a través de còpia dels xecs o de les
transferències realitzades, extractes bancaris, etc.). Si l’òrgan concedent de la
subvenció no considera suficientment provada la justificació del pagament, aquest
podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna amb
l’objectiu de que el mateix consti justificat de manera correcta.
No tindran la consideració de documents justificatius les factures “pro forma” o
provisionals.

ii.

Altres documents de valor probatori equivalent hauran de contenir la informació
següent:

 Número, i en el seu cas, sèrie.
 Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional
aplicable a qui expedeix la factura, nom i cognoms, raó o denominació social de
qui l’expedeix.
 Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs” (o tipus impositiu equivalent).
 Import total.
iii.

Documentació específica:

 Recursos Humans:
S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al
personal al servei de l’entitat beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat Social
o assegurances de personal equivalents en cada país), sempre que siguin
proporcionals a la dedicació assignada a l’activitat subvencionada i estiguin
vinculades a aquesta.
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els
contractes laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com
convenis col·lectius o altres documents que acreditin la percepció.
Serà necessari aportar els documents acreditatius de les cotitzacions a la
Seguretat Social o entitats equivalents en cada país, així com els acreditatius de
les altres retencions realitzades.

 Viatges i estades:
Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses,
hauran de ser expressament contemplats en la justificació.
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com el nom de les persones que
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viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les persones que
han precisat la contractació d’allotjament.
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista i l’allotjament
en hotels de categoria similar.
Les quanties màximes de les dietes per allotjament i manutenció, així com els
imports màxims de quilometratge subvencionables en el supòsit d’utilitzar vehicle
propi, s’ajustaran als barems establerts per cada entitat, els quals hauran de ser
acreditats pel responsable d’aquesta.
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà restrictiu i haurà de constar el motiu de
la seva utilització.

 Contractacions superiors a l’import corresponent al contracte menor.
Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera
l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a
diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que
per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre
suficient d’entitats que els proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb
anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se l’oferta més econòmica,
s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació s’acompanyarà a la
justificació de la subvenció.
3. Relació d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i la
procedència, segons model normalitzat aprovat a l’efecte.
4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.
14.- Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que
s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari per tal que la presenti en un termini
màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb
l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
15.- Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional.
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16.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/a,
l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b. Quan el/la beneficiari/a hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajuts
o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total de l’activitat subvencionada.
c. Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.
17.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar.
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
18.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
19.- Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
20- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris de la totalitat o part de les quantitats
percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la
subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
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21.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de
beneficiaris.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
22.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
23.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- APROVAR les tres convocatòries de subvencions següents:
3.1. Convocatòria de subvencions per donar suport a assistències tècniques en l’àmbit
de
la
cooperació
al
desenvolupament
(Codi
de
la
convocatòria:
201220125120004233), per un import total màxim de tres-cents mil (300.000) €, que
es regirà per les Bases Reguladores Específiques corresponents i les Generals
comunes, aprovades, totes elles, a l'acord anterior;
3.2. Convocatòria de subvencions per donar suport a campanyes i accions de
sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria:
201220125120004243), per un import total màxim de cent cinquanta mil (150.000) €,
que es regirà per les Bases Reguladores Específiques corresponents i les Generals
comunes, aprovades, totes elles, a l'acord anterior; i
3.3. Convocatòria de subvencions per donar suport a projectes de cooperació al
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004253), per un import total
màxim de tres-cents mil (300.000) €, que es regirà per les Bases Reguladores
Específiques corresponents i les Generals comunes, aprovades, totes elles, a l'acord
anterior.
Tercer.- Autoritzar una despesa per un import màxim de set-cents cinquanta mil
(750.000) €, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a
continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i declarar-ne la
plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei
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reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març:


450.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del
pressupost de despeses de l’exercici 2012 de la corporació;



225.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del
pressupost de despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i



75.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost
de despeses de l’exercici 2014 de la corporació.

Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de les convocatòries, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona.
14.- Dictamen que proposa l’aprovació de la quarta minuta d’addenda al conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Govern Provincial de Santa
Fe (República Argentina) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.- Fou retirat el present
Dictamen.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
15.- Decret de la Presidència que resol aprovar la modificació de les funcions de
la Intervenció delegada en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB).- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
Les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària són funcions públiques necessàries reservades a funcionaris en
possessió de l’habilitació de caràcter nacional, tal com estableix l’article 1 del Reial
decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
L’article 17.2 RD 1174/1987 preveu que les anteriors funcions respecte les Juntes,
entitats, Òrgans desconcentrats o serveis especialitzats dependents de la Corporació
que disposi de secció pressupostària pròpia, podran ser encomanats per la Corporació
a funcionaris propis de la mateixa que no tinguin habilitació de caràcter nacional, a
proposta del titular de la intervenció i que actuaran com a delegats d’aquest.
L’anterior habilitació està contemplada, en idèntic sentit, per l’article 43.1 del
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per acord del Ple, de data
30 de gener de 2003, i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 42, de 18 de
febrer de 2003.
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Entre les entitats previstes a l’anterior article 17.2 RD 1174/1987 cal considerar als
consorcis públics participats per la Diputació que en els seus estatuts prevegin que les
funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària siguin assumides pel titular de la Intervenció de la Diputació.
La base 80.1 de les d’execució del pressupost per enguany preveu que la Intervenció
General exercirà les funcions de control intern respecte als organismes autònoms
dependents de la Diputació i els consorcis on els seus Estatuts preveuen que aquesta
funció s’exercirà per la Intervenció de la Diputació de Barcelona. La interventora
general podrà delegar totes o part de les seves funcions en un/a interventor/a
delegat/da, que podrà designar entre els funcionaris de la Intervenció General o del
propi Organisme.
Per resolució del llavors president delegat de l’Àrea de Règim Interior, Hisenda i
Planificació, de data 16 de gener de 2003, la Diputació va acceptar la sol·licitud del
Consell General del Consorci el Far, en sessió celebrada el 3 de desembre de 2002,
perquè el titular de la Intervenció de la Diputació assumís les funcions de la Intervenció
del Consorci el Far, Centre dels treballs del mar.
En virtut del que disposa l’article 22 dels nous estatus del Consorci El Far, Centre dels
treballs del mar, amb efectes 31 de març de 2011 la intervenció del Consorci serà
exercida per la Intervenció de l’Ajuntament de Barcelona, en substitució de la
Intervenció General de la Diputació de Barcelona.
De conformitat amb l’establert a l’article 17 del text refós dels Estatuts del Consorci
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa Caritat, de 16 de juny de 2003,
el càrrec d’interventor serà exercit per personal de la Diputació de Barcelona legalment
habilitat.
Per decret del president delegat de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, de 10
d’octubre de 2007, es va nomenar la funcionària de la Intervenció General, Lina
González Pérez.
Atès que s’ha produït canvis organitzatius com a resultat de l’avaluació de les
càrregues de treball que fan oportuna la modificació en el contingut de les funcions a
exercir per la intervenció delegada del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Vist l’article 31.4 h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, sobre la competència per a l’adopció de la present resolució.
La interventora de la Diputació de Barcelona proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Modificar les funcions a exercir per la Sra. Lina González Pérez com a
interventora delegada del Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en
el sentit d’avocar en la interventora general de la Diputació de Barcelona el control i
fiscalització dels actes que hagin de ser adoptats pels òrgans col·legiats del dit
Consorci.
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Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del funcionari de la Intervenció General,
Sr. Carles Bayen Fernández com a interventor delegat del Consorci El Far, Centre de
Treballs del Mar, amb efectes 31 de març de 2011.
Tercer.- Determinar que les funcions dels interventors delegats seran les següents:
Interventor/a
delegat/da
Lluís Artal

Carles Bayen
Fernández

Pere Seuba
Hernández

Lina González
Pérez

Entitat

Abast

Organisme Autònom Local Patronat d’Apostes
Consorci del Parc Serralada de la Marina
Consorci del Parc del Foix
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa
Consorci del Patrimoni de Sitges
Fundació Pública Casa Caritat
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a
l’Administració Local (CEMICAL)
Institut del Teatre
Consorci Universitat Internacinal Menéndez Pelayo
– Centre Ernest Lluch
Consorci de les Drassanes

Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

Total
Parcial
Consorci Centre de Cultura contemporània de
(òrgans
Barcelona (CCCB)
unipersonals)

Quart.- Notificar la present resolució als interessats.
Cinquè.- Donar compte a la Junta de Govern d’aquesta resolució als efectes del seu
coneixement.
16.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria per a la
concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als
Ajuntaments de la província de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de febrer de
2012, va aprovar les Bases Reguladores per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris dels béns i drets
que conformen el patrimoni municipal, a 10 ajuntaments de la província de Barcelona
amb població inferior a 5.000 habitants.
Les anteriors Bases Reguladores van ser objecte del preceptiu anunci en el BOP núm.
45 de data 5 de març de 2012.
Transcorregut el termini previst en la base 4 han presentat sol·licitud d’ajuts 43
ajuntaments, les quals han estat valorades per l’òrgan instructor de conformitat amb
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els criteris objectius de valoració previstos en la base 7. El resultat de la valoració s’ha
materialitzat en l’informe la part que interessa del qual es transcriu tot seguit:
“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA VALORACIÓ DE LES SOL.LICITUDS PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS EN ESPÈCIE CONSISTENTS EN L’ELABORACIÓ
D’INVENTARIS DE BÉNS I DRETS QUE CONFORMEN EL PATRIMONI DE 10
MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA AMB POBLACIÓ INFERIOR A 5000
HABITANTS.
Antecedents
En data 23 de febrer de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar
les Bases Reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts en
espècie consistents en l’elaboració de 10 inventaris de béns i drets que conformen el
patrimoni municipal, les quals van estar publicades al Butlletí Oficial de la Província número
45, de 5 de març de 2012, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada inicialment per acord del
Ple de 30 d’octubre de 2008, i definitivament en no haver-se produït reclamacions, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13, de 15 de gener de 2009.
La base 7ª va preveure com a criteris objectius de valoració els següents:
a) Coeficient de necessitat. Puntuació màxima 1 punt.
* 1 punt, si a 1 de gener d’enguany, fa més de 8 anys que no s’ha aprovat el compte de
patrimoni.
b) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima 14 punts.
* 6 punts, minorats pel mes en que s’ha aprovat la liquidació del pressupost de
l’exercici 2010. Si la liquidació s’ha aprovat desprès de 30 de juny de 2011, serà 0
punts.
*

10 punts, minorats pel mes en que s’ha aprovat el compte general de l’exercici 2010.
Si el compte general s’ha aprovat desprès de 30 d’octubre de 2011, serà 0 punts.

c) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 7 punts.
* 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del pressupost,
exceptuant l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 5 punts.
*

0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en
executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en altres capítols del pressupost.
Màxim 2 punts.

d) Coeficient d’integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts.
* Per cada mòdul actiu, en la liquidació 2010, d’entre els següents: Projectes, Ingressos
ORGT i passius. 2 punts.
e) Coeficient de participació en la convocatòria de l’any 2010. Màxim 5 punts
* Per haver presentat la sol.licitud, haver quedat en situació de reserva, no haver-se fet
l’actuació. 5 punts.
Sol•licituds i valoració
El termini màxim de presentació de sol•licituds va finalitzar el dia 16 de març de 2012.
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Han presentat sol•licitud 43 ajuntaments.
Del total de sol.licituds s’han valorat 32, havent quedat excloses un total de 11 sol.licituds,
pels següents motius:
- Per no haver aprovat el compte general 2010:
Sant Quintí de Mediona
- Per haver aprovat l’inventari de béns i drets, d’acord amb l’article 222 del Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), en
els darrers 4 anys
Les Cabanyes
Guardiola de Berguedà
Malla
Pla del Penedès
Rellinars
Sant Salvador de Guardiola
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Quirze de Besora
- Per no haver presentat la sol·licitud dintre del termini:
Castellví de la Marca
En base als criteris establerts a les Bases de la convocatòria s’ha procedit a valorar les 32
sol.licituds que havent-se presentat dins del termini, compleixen els requisits contemplats a
l’apartat 2 de les Bases Reguladores de la convocatòria de concessió d’ajuts en espècie
consistents en l’elaboració d’inventari de béns:
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CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ DELS AJUNTAMENTS QUE HAN FET SOL·LICITUD PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS EN ESPÈCIE PER L’ELABORACIÓ D’INVENTARIS

NOM AJUNTAMENT
Avià
Jorba
Subirats
Muntanyola
Prats de Lluçanès
Vallcebre
Santa Maria d'Oló
Olèrdola
Oris
Aiguafreda
Avinyó
Sant Martí de Tous
Santa Maria de Miralles
Tavèrnoles
Sant Quirze Safaja
Sant Climent de Llobregat
Copons
Olivella
Puigdàlber
Calldetenes
Font-Rubí
Castellcir
Rupit i Pruit
Castellví de Rosanes
Tagamanent
Castellolí
Santa Maria de Corcó
Pujalt
Sant Martí de Centelles
Nou de Berguedà, La
Sant Feiu Sasserra
Sant Martí Sesgueioles
Castellví de la Marca
Cabanyes, Les
Guardiola de Berguedà
Malla
Pla del Penedès
Rellinars
Sant Salvador de Guardiola
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Quirze de Besora
Sant Quintí de Mediona

CRITERIS OBJECTIUS DE VALORACIÓ
CONV. ASGEL 31/12/2011 POBLACIÓ 01/01/2011 Coef. Necessitat (a) Coef gest.actual.(b) Coef. Col trib. ORGT ( c ) Coef int. ASGEL ( d) Coef part conv. 2010 Total punts.
20/05/2005
2.245
1
10
6,4
4
0
21,4
10/11/2005
826
1
6
6,4
6
0
19,4
31/05/2005
3.097
1
6
6,4
6
0
19,4
31/05/2005
601
1
3
6,4
4
5
19,4
31/05/2005
2.676
1
6
6
6
0
19
10/06/2005
272
1
7
6,4
4
0
18,4
12/05/2005
1.048
1
4
6
6
0
17
31/05/2005
3.622
1
5
6,4
4
0
16,4
17/01/2006
300
1
7
6
2
0
16
16/06/2008
2.509
1
5
6
4
0
16
10/06/2005
2.345
1
6
4,4
4
0
15,4
10/06/2005
1.159
1
4
6,4
4
0
15,4
11/10/2005
133
1
2
6,4
6
0
15,4
31/05/2005
311
1
5
6,4
2
0
14,4
22/06/2005
654
1
3
6,4
4
0
14,4
17/05/2005
3.855
1
4
5
4
0
14
12/07/2005
326
1
1
6
6
0
14
20/05/2005
3.690
1
0
7
6
0
14
22/07/2005
531
1
0
7
6
0
14
31/05/2005
2.420
1
2
6,4
4
0
13,4
10/11/2005
1.466
1
2
6
4
0
13
12/05/2005
675
1
3
4,4
4
0
12,4
17/05/2005
309
1
1
6,4
4
0
12,4
20/05/2005
1.792
1
1
4,4
6
0
12,4
08/09/2005
324
1
5
4
2
0
12
12/05/2005
562
1
2
6
2
0
11
22/06/2005
2.193
1
1
6,4
2
0
10,4
19/11/2010
203
1
2
6
0
0
9
22/07/2005
1.113
1
1
4,4
2
0
8,4
17/05/2005
153
1
0
5
2
0
8
17/05/2005
661
1
0
6
0
0
7
17/05/2005
376
1
0
4
2
0
7
0
20/05/2005
1.652
0
31/05/2005
956
0
12/05/2005
1.050
0
17/05/2005
269
0
02/10/2009
1.205
0
10/06/2005
737
0
17/05/2005
168
0
10/06/2005
3.394
0
20/05/2005
253
0
11/10/2005
2.201
0
22/06/2005
2.200
0
(1) No han aprovat liquidació i/o compte general 2010
(2) Han aprovat als darrers 4 anys l'Inventari de béns i drets, compte de patrimoni: no compleixen un dels requisits del punt 2 de les bases de la convocatòria
(3) Presentació fóra de termini
(4) Incidències de presentació de documentació
* Ajuntaments sel.leccionats
? Ajuntaments en reserva

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
?
?

(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

De l’anterior valoració els 10 ajuntaments que han obtingut més puntuació són els següents:
- Avià
- Jorba
- Subirats
- Muntanyola
- Prats de Lluçanès
- Vallcebre
- Sta. Maria d’Oló
- Olérdola
- Orís
- Aiguafreda

amb 21,4 punts
amb 19,4 punts
amb 19,4 punts
amb 19,4 punts
amb 19,0 punts
amb 18,4 punts
amb 17,0 punts
amb 16,4 punts
amb 16,0 punts
amb 16,0 punts

Els 2 ajuntaments que queden en reserva si es produeix alguna renúncia amb posterioritat a
la resolució de concessió són els següents:
- Avinyó
- St. Martí de Tous

amb 15,4 punts
amb 15,4 punts

Barcelona, 10 de maig de 2012”

En data 11 de maig de 2012 es constitueix l’òrgan col·legiat previst en l’article 12·5 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOP núm. 13,
annex 1, de 15 de gener de 2009) i dóna conformitat al contingut de l’informe emès per
l’òrgan instructor i proposa la concessió dels ajuts en espècie als 10 ajuntaments que
han obtingut més puntuació. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel President delegat
de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, actuant com a President d’aquest òrgan,
juntament amb el Director del Serveis Econòmics, el Cap del Servei d’Assistència a la
Gestió Econòmica Local, el Cap de la Secció de Suport Municipal i la Directora de
Serveis de Suport a la Coordinació General de l’Àrea de Presidència en representació
de la Presidència de la Diputació de Barcelona.
Vist l’apartat 3.3.b) i e) 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 sotasignant,
cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, proposa al President de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament d’ajuts en espècie a deu ajuntaments de la província de
Barcelona, consistents en l’elaboració de l’inventari dels béns i drets que conformen el
seu patrimoni municipal, de conformitat amb la proposta següent, formulada per
l’òrgan col·legiat:
- Avià
- Jorba
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- Subirats
- Muntanyola
- Prats de Lluçanès
- Vallcebre
- Sta. Maria d’Oló
- Olérdola
- Orís
- Aiguafreda
Segon.- Fixar que els ajuntaments d’Avinyó i Sant Martí de Tous restaran en situació
de reserva, i passaran a situar-se en la posició de beneficiaris en el cas de produir-se
renúncies posteriors a la resolució de concessió o incompliments de les obligacions
per part dels ajuntaments inicialment beneficiaris d’aquests ajuts.
Tercer.- Declarar exclosos els ajuntaments que es relacionen, per no complir algun
dels requisits contemplats a les Bases Reguladores de la convocatòria de concessió
d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns:
- Per no haver aprovat el compte general 2010:
Sant Quintí de Mediona
- Per haver aprovat l’inventari de béns i drets, d’acord amb l’article 222 del Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril), en els darrers 4 anys
Les Cabanyes
Guardiola de Berguedà
Malla
Pla del Penedès
Rellinars
Sant Salvador de Guardiola
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Julià de Cerdanyola
Sant Quirze de Besora
- Per no haver presentat la sol·licitud dintre del termini:
Castellví de la Marca
Quart.- Comunicar als ajuntaments beneficiaris que disposen d’un termini de 15 dies
hàbils, a comptar des de la notificació de la concessió, per a acceptar de forma
expressa la realització de l’actuació objecte d’aquests ajuts, així com les condicions
imposades en les seves bases reguladores.
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Servei de Programació
17.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta mil sis-cents
trenta-nou euros amb tres cèntims (50.639,03) € a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
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 Lliçà d'Amunt presentà en data 4 de juny de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 244.000 € 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 Lliçà d'Amunt.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 244.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 244.000 € amb una subvenció d’import de 50.639,03 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cinquanta mil sis-cents trenta-nou euros amb tres
cèntims (50.639,03) € a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt d'acord amb la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 4 de Juny de
2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC, S.A., dins del
Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, 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 AL DICTÀMEN
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126,
assistit pel secretari Sr.............................
L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. .....................................,
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., .............., assistit pel secretari de
la Corporació, Sr...............
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Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per obligar-se
MANIFESTEN
I.

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

II.

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

III.

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

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

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

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
18.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diverses entitats i
Ajuntaments.- 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 de l’escrit de data 16 d’abril de 2012, enviat a aquesta Oficina des de la
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta Corporació, s’inicia la
tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns
informàtics per haver quedat obsolets.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 17 i 18 de maig, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 21 de
maig de 2012, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la Secretària
General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i la seva
declaració simultània com a efectes no utilitzables.
Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist l’apartat 3.2 de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions
d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la
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Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB de
23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a
la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Comerç Urbà
19.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva a associacions de comerciants de la província de Barcelona, per un
import total de cent deu mil (110.000) €.- 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:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
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Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que 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, des del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació es vol fomentar projectes/activitats
d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la cohesió social,
econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada
dels serveis en tot l’àmbit provincial.
Atès que la Diputació de Barcelona vol donar continuïtat a l’atorgament d’ajuts
econòmics a favor d’entitats sense finalitat de lucre, en aquest cas, en l’àmbit del
comerç urbà i, concretament, per a la promoció d’actuacions conseqüència de
l’associacionisme comercial existent als municipis de la província.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent deu
mil (110.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30301/431A0/48900 del
pressupost de l’exercici 2012.
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 en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les bases
reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents bases reguladores i de la convocatòria s’ajusta a
allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vists els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar
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projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat treballar per la
cohesió social, econòmica i territorial i desenvolupar accions per a la prestació integral
i adequada dels serveis en tot l’àmbit provincial per a l’exercici 2012, el text íntegre de
les quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS SENSE
AFANY DE LUCRE REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL I DE SERVEIS,
ANY 2012
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 2012/4193
1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui la Diputació de
Barcelona a través del Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis de Comerç de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació destinades a finançar activitats realitzades
per les entitats representatives del sector comercial i de serveis que tinguin com a objectiu:
 La millora del teixit comercial urbà.
 El foment del teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis.
2.- Finalitat de les subvencions
El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa
del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents
que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.
En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial,
les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta
línia, esdevé convenient el suport a la creació, manteniment i consolidació del teixit
associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà.
És per això que es considera oportú donar suport a les actuacions portades a terme pels
ens locals, en la millora de l’activitat comercial del seu àmbit territorial, mitjançant el
recolzament a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector
comercial envers el manteniment, consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis
prestats a la ciutadania en el marc de les línies generals dissenyades per l’ens local.
D’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat:
 Treballar per la cohesió social, econòmica i territorial.
 Desenvolupar accions per a la prestació integral i adequada dels serveis en tot l’àmbit
territorial provincial.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes Bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades durant el període d’1 de gener de 2012 a 31 de desembre de
2012.
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4.- Requisits dels beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents
condicions:
 Ser una entitat privada sense afany de lucre, en concret, associacions, federacions,
confederacions, agrupacions i altres entitats que representin els operadors comercials i
de serveis, inscrites al registre públic corresponent.
 Tenir la seu social o la delegació permanent a la província de Barcelona.
 Desenvolupar llur activitat principalment a la província de Barcelona.
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.
5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Acreditació de la inscripció registral de l’entitat.
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició
de beneficiari/ària, d’acord amb el model normalitzat.
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
9) Memòria de les activitats a realitzar per a les que es demana la subvenció, d’acord amb
el model normalitzat, contemplant els apartats següents: Programa d’actuacions amb
detall de les accions previstes, calendari, actors implicats, objectius quantificats i
mesurables i pressupost individualitzat. Nombre total d’associats/des i per sector
d’activitat, quota anual i derrames de l’any 2012.
10) Pressupost previst per a les activitats per les que es demana la subvenció, d’acord amb
el model normalitzat.
11) Ofici del regidor competent en matèria de comerç conforme el Programa d’actuacions
de l’entitat peticionaria s’adequa a la política comercial municipal.
12) Altra documentació: Indicadors de seguiment de les actuacions portades a terme per
l’entitat.
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
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de
l’endemà de la publicació de les presents Bases i de la convocatòria única al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona.
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Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. Només es podrà presentar
una sol·licitud per entitat sol·licitant.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2012
Les sol·licituds conjuntament amb la documentació exigida a la base 5 s’hauran de
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
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 (la valoració tindrà
un màxim de 100 punts):
1) Programa d’actuacions: grau d’adequació a les necessitats objectives del territori i de
justificació del seu plantejament (fins a un màxim de 45 punts).
2) Finançament del Programa d’actuacions: nivell de participació econòmica dels/de les
associats/des (fins a un màxim de 20 punts).
3) Representativitat de l’entitat sol·licitant respecte als establiments existents en el seu
àmbit territorial (fins a 20 punts).
4) Concertació público-privada: grau de col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat sol·licitant
en el disseny i implementació de les polítiques comercials locals (fins a 10 punts).
5) Existència d’un sistema d’indicadors de seguiment implementat (fins a 5 punts).
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10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2012 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents Bases reguladores serà de cent deu mil (110.000) € i
anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària G/30301/431A0/48900 del pressupost vigent de
la Corporació.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascuna de les activitats subvencionades es determinarà de forma
proporcional al seu cost entre els/les sol·licitants i en relació als punts assignats.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del
50% del cost total de les activitats subvencionades, i fins a esgotar la consignació
pressupostària anteriorment fixada.
L’import màxim total de cada subvenció no superarà els vint mil (20.000) €.
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 el Servei de Comerç Urbà de la Gerència de Serveis
de Comerç de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de
Barcelona.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:







El Diputat delegat de Comerç i Esports, que presidirà la Comissió.
Un representant de la Presidència de la Corporació.
La coordinadora en Matèria de Comerç i Esports.
La cap del Servei de Comerç Urbà.
La cap de la Secció Tècnica de Comerç Urbà.
Dos/dues tècnics/ques superiors de Comerç, un/a dels/les quals actuarà també com a
secretari/ària i elaborarà l’acta.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir
de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves
objeccions.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1) Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents Bases.
2) Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
Es consideraran despeses subvencionables, als efectes que preveu aquesta convocatòria,
aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, i
s’efectuïn amb la finalitat i en el termini establert en aquestes Bases, com ara, les
realitzades per a:
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 La captació i fidelització de clientela.
 La captació i fidelització d’operadors comercials.
 L’assessorament extern per a la millora de la imatge interna i externa dels establiments
associats.
 La formació i assessorament extern per a la millora de la professionalització dels
associats/des.
 L’elaboració de campanyes de comunicació, d’elements de comunicació i de lloguer
d’espais publicitaris a mitjans de comunicació.
 Assessorament extern per a la implementació de tecnologies que millorin la comunicació
i la prestació de serveis a la clientela i als associats/des, i/o la presència a les xarxes
telemàtiques dels establiments associats.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents:







L’IVA quan el/la beneficiari/ària pugui repercutir-lo.
Adquisició, lloguer, muntatge i manteniment de béns materials i equipaments.
Sous i salaris, dietes i manutenció.
Les despeses indirectes com lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.
Els patrocinis i premis.
Les activitats d’animació quan més de la meitat dels establiments associats romanguin
tancats.

17.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost
d’execució no superi el límit del 50% del cost total de l’activitat.
18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
19.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de
2013.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/web/comerc/subvencions2012, i
revestirà la forma de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1) Memòria de l’actuació, justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents Bases, així com de les activitats realitzades, amb els indicadors de seguiment
mesurables, i els resultats obtinguts.
2) Memòria econòmica, justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
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1) S’haurà de justificar, com a mínim, una despesa per un import igual al doble de la
subvenció concedida.
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat
realitzada durant el període d’execució i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat
a l’acabament del període de justificació.
4) En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del seu cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació
aprovada, el pagament s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada
20.- Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
21.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents Bases.
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23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total l’activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes Bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació 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:
 Inferiors a tres mil (3.000) € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
 Superiors a tres mil (3.000) € en el Butlletí Oficial de la Província.
25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució de l’activitat, amb la presència de la marca corporativa de la Diputació en un
lloc preferencial en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i
audiovisuals.
26.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat; per incompliment
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la
normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
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en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes Bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria (número 2012/4193) d’aquestes subvencions per un
import màxim de cent deu mil (110.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a
les anteriors bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cent deu mil (110.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30301/431A0/48900 del pressupost de l’exercici 2012.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents bases
reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del
ROAS.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis d’Educació
20.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga fins el 30-6-13 del conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar,
que té per objecte la cessió d’espais a aquest per desenvolupar activitats
formatives per part del Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa, que va
ser aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data d’11 de
març de 2010.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En data d’11 de març de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va
aprovar un Dictamen que proposava autoritzar la signatura d’un conveni entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per regular la cessió d’espais
per desenvolupar activitats formatives per part del Consorci Centre Associat de la
UNED de Terrassa.
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El Pacte Sisè del Conveni preveu la possibilitat d’una pròrroga articulada de forma
expressa prèvia petició per part de l’Ajuntament de Canet de Mar un mes abans del
seu exhauriment. Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 1 de juliol de 2010,
es va prorrogar la vigència del conveni fins el 30 de juny de 2011 i posteriorment fins el
30 de juny de 2012 mitjançant acord de la Junta de Govern de data 30 de juny de
2011.
L’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies ha recepcionat una carta de l’Il·lm. Sr.
Jesús Marín i Hernàndez, alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar, sol·licitant la
pròrroga de l’esmentat conveni a partir del proper 30 de juny.
La Gerència de Serveis d’Educació considera oportú donar resposta a aquesta petició i
continuar facilitant els espais necessaris per desenvolupar l’activitat educativa del
subcentre del Consorci Centre Associat de la UNED de Terrassa a Canet de Mar.
Vist el punt 3.2.f) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, dictada en execució del
Decret de la Presidència núm. 4477/12 de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Vicepresident
segon i Diputat delegat de l’Àrea eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la pròrroga fins el 30 de juny de 2013 del Conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar, que té per objecte la
cessió d’espais a aquest per desenvolupar activitats formatives per part del Consorci
Centre Associat de la UNED de Terrassa, que va ser aprovat per la Junta de Govern
de la Diputació de Barcelona en data d’11 de març de 2010.
Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Canet de Mar.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
21.- Dictamen que proposa aprovar la prorroga del termini d’execució de les
obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt
d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de
Sitges”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer
i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
Vist el Dictamen 199/09 aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona de 29 d’octubre
de 2009, pel qual s’acceptava a través dels serveis propis de l’Àrea d’Infraestructures
Urbanisme i Habitatge la delegació de funcions i competències pròpies necessàries per
la licitació, adjudicació, execució, recepció, liquidació i extinció del contracte en relació a
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les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, segons acord
del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges adoptat en sessió celebrada el
5 d’octubre de 2009.
Atès que es va procedir a la contractació d’aquestes obres, mitjançant acord del Ple de
la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2009, posteriorment adjudicades
definitivament a l’empresa UTE Cau Ferrat pel dictamen número 115/10, aprovat pel
Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió de data 18 de desembre de 2009,
amb un import de sis milions tres-cents cinquanta-dos mil cinc-cents cinquanta-vuit
euros amb seixanta-tres cèntims (6.352.558,63) € i el corresponent contracte
administratiu signat en data 20 de maig de 2010.
Atès que en data 1 de juny de 2010 es va procedir a la comprovació del replanteig i es
va signar l’acta d’inici d’obra.
Vist el dictamen 90/11, aprovat pel Plenari de la Diputació de Barcelona, reunit en
sessió de data 29 d’abril de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de preus
contradictoris de les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació
del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat
de Sitges” i la corresponent addenda al contracte signada en data 10 de maig de 2011.
Vist el dictamen 786/11, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, mitjançant el qual s’aprova la
suspensió parcial i temporal de les obres i suspensió del termini d’execució del que se’n
deriva, relatiu a les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació
del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat
de Sitges”.
Vist el dictamen 787/11, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
reunit en sessió de data 22 de desembre de 2011, mitjançant el qual s’aprova l’acta de
preus contradictoris número dos de les obres del projecte de “Restauració,
condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can
Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges” i la corresponent addenda al contracte
signada en data 23 de gener de 2012, on s’aprova un increment dels terminis
d’execució del contracte en atenció a la modificació soferta, ampliant el termini final de
l’execució de l’obra en 10 mesos i set dies el Cau Ferrat, 8 mesos Can Rocamora i 6
mesos el Museu Maricel de Mar, sent la nova data de finalització de l’obra 30 de juny
del 2012.
Atès que en data 19 de juny de 2012, el Sr. Daniel Gracia Clua en nom i representació
de l’UTE CAU FERRAT (CIF U65316192), sol·licita la prorroga parcial del termini
d’execució les obres del projecte de “Restauració, condicionament i remodelació del
conjunt d’edificis del Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de
Sitges”, no afectades a la suspensió parcial aprovada en el dictamen 786/11 de 22 de
desembre.
Vist l’Informe tècnic emès en data 19 de juny de 2012, Sra. Silvia Martínez Palau,
arquitecte assessora de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures
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Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, que actua com a representant de la Diputació de
Barcelona on es posa de manifest la impossibilitat de complir amb el termini d’execució
de les obres de “Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del
Museu Maricel de Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, no afectades
a la suspensió parcial, el text del qual és el següent:
“INFORME REFERENT A LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA UTE CAU FERRAT
ADJUDICATÀRIA DE LES OBRES DE “RESTAURACIÓ, CONDICIONAMENT I
REMODELACIÓ DEL CONJUNT D’EDIFICIS DEL MUSEU MARICEL DE MAR, CAN
ROCAMORA I MUSEU DEL CAU FERRAT DE SITGES”
Amb data 19 de juny de 2012 la UTE CAU FERRAT ha dirigit un escrit al Gerent de Serveis
d’Equipaments, Infrastructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic demanant l’ampliació de
termini de 12 mesos comptadors des de l’aprovació del Projecte Reformat de l’obra de
referència.
El termini vigent d’obra finalitza el 30 de juny, però l’obra es molt lluny de la seva finalització
donat que:
- amb data 6 de setembre de 2011 la Diputació de Barcelona va aixecar un acta de
suspensió parcial dels treballs de les façanes de mar de l’obra en execució a requeriment de
l’Ajuntament de Sitges.
- al desembre del 2011 el Consorci del Patrimoni de Sitges va demanar a la Diputació de
Barcelona la redacció del Projecte Reformat de l’obra en execució d’acord a uns nous
criteris.
La paralització dels treballs en les façanes de mar i la redacció del projecte reformat han
comportat implicacions en moltes unitats d’obra, fet que ha impossibilitat el compliment del
planning d’obra vigent.
Atés que està en tràmit la modificació del contracte d’obres motivat per l’aprovació del
projecte reformat i que falten per executar 3.294.181,04 € es proposa ampliar el termini
d’obra fins el 31 de desembre del 2012, sense que el retard pugui ser imputat al
contractista.”

Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 197.2
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, aplicables al cas
per raons temporals, en relació a les previsions contingudes a la Disposició transitòria
primera del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, actualment recollits
amb idèntic contingut en l’article 213.2) del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que
motiven la prorroga del contracte.
Vist l’apartat 3.1.d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012, que atribueix a la Junta de Govern la competència sobre
aprovació, entre altres, dels acords relatius a les pròrrogues de contractes.
En virtut de tot això es proposa el següent,
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ACORD
Primer.- Aprovar, la pròrroga del termini d’execució de les obres del projecte de
“Restauració, condicionament i remodelació del conjunt d’edificis del Museu Maricel de
Mar, Can Rocamora i Museu del Cau Ferrat de Sitges”, no afectades a la suspensió
parcial aprovada per dictamen número 786/11, aprovat per la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 22 de desembre de 2011, establint
com a nou termini d’execució el 31 de desembre de 2012.
Segon.- Notificar el present acord a l’ UTE CAU FERRAT, amb CIF U65316192.
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de GISAGestió d’Infraestructures. S.A.U. en resolució de l’expedient núm. 2012/3399.- 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 GISA - Gestió d'Infraestructures, S.A.U., de data 19/03/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 20/03/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres de repavimentació d'accés existent, a la carretera BV1106, del punt quilomètric 1+545 al 1+564, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal d’Òdena (Exp. núm. 2012/3399).
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/05/2012, 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 repavimentació
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:








Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
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El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per GISA - Gestió d'Infraestructures, S.A.U., en relació amb l’expedient
número 2012/3399.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a GISA - Gestió d'Infraestructures,
S.A.U., autorització d’obres de repavimentació d'accés existent, a la carretera BV1106, del punt quilomètric 1+545 al 1+564, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal d’Òdena (Expedient número 2012/3399), 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.
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Cinquè.- Notificar la present resolució a GISA - Gestió d'Infraestructures, S.A.U., amb
domicili a efectes de notificacions a Barcelona (08017), Carrer dels Vergós, 36-42,
amb indicació dels recursos procedents.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.A.R., en resolució de l’expedient núm. 2012/3528.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J.A.R., de data 30/04/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’instal·lació de porxo facilment desmontable, a la carretera BV-2212, del punt
quilomètric 5+560 al 5+575, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argençola
(Exp. núm. 2012/3528).
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/05/2012, 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 porxo
facilment desmontable.
Atès el que disposa l’article 83.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:




Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
No hi haurà cap part de la instal·lació en zona de servitud, és a dir, a menys de 8
metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
En tota la part de la instal·lació situada per davant de la línia d’edificació, es a dir a
menys de 25 m de l’aresta exterior de la calçada, es considerarà l’autorització A
PRECARI i per tant sense dret a indemnització en el cas que tingués que
modificar-se per necessitats del Servei.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
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Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.A.R., en relació amb l’expedient número 2012/3528.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.A.R., autorització d’obres
d’instal·lació de porxo facilment desmontable, a la carretera BV-2212, del punt
quilomètric 5+560 al 5+575, marge dret, tram no urbà, al terme municipal d’Argençola
(Exp. núm. 2012/3528), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J.A.R., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Castellet i La Gornal, en resolució de l’expedient núm.
2012/3736.- 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 Castellet i La Gornal, de data 18/04/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 30/04/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres:



d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-2117, al punt quilomètric 5+910
– 1 unitat i al punt quilomètric 6+550 – 2 unitats, marge dret, tram urbà,
d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-2117, al punt quilomètric 6+550, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellet i La Gornal (Exp. núm.
2012/3736).

72/105

Atès l’informe tècnic emès, en data 25/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol
informatiu (PK 5+910 – 1 unitat, PK 6+550 – 2 unitats).
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:








Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
Els rètols s’instal·laran sobre suports ja existents.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de mirall
(PK 6+550).
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:




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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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.
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Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Castellet i La Gornal, en relació amb l’expedient número
2012/3736.
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 Castellet i La Gornal,
autorització d’obres


d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-2117, al punt quilomètric 5+910
– 1 unitat i al punt quilomètric 6+550 – 2 unitats, marge dret, tram urbà,



d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-2117, al punt quilomètric 6+550, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Castellet i La Gornal.

Les esmentades actuacions 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 Castellet i La Gornal, amb
domicili a efectes de notificacions a Castellet i La Gornal (08729), carrer Rosselló, 1923 - La Gornal, amb indicació dels recursos procedents.
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en resolució de l’expedient núm.
2012/3737.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, de data 23/04/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 30/04/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’urbanització sector carretera de Torrelles, a la
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carretera BV-2005, del punt quilomètric 0+150 al 0+410, marge dret, tram urbà i,
d’instal·lació de conducció per aigües pluvials, a la carretera BV-2002, del punt
quilomètric 2+330 al 2+331, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Vicenç dels Horts (Exp. núm. 2012/3737).
Atès l’informe tècnic emès, en data 18/05/2012, 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’urbanització sector
carretera de Torrelles, a la carretera BV-2005.
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:














Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.
S’adequarà i suavitzarà el final de la vorera prevista paral·lela a la carretera de tal
manera que no quedi cap resalt respecte a la calçada que pugui significar un risc
per trànsit.
S’executarà una 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 entre el final de la vorera prevista i la cuneta ja
existent.
Tambè s’adequarà la cuneta existent a aquestes dimensions i característiques en
els punts on tingui una profunditat superior a 20 cm.
En aquests casos, si fos necessàri es realitzarà un reblert de terres per sostenir la
nova cuneta.
No s’autoritzaran plantacions a la zona de domini, és a dir, en una franja de 3
metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació.
En el cas que la franja d’espai lliure annexa a la carretera sigui ocupada per
vianants, es protegirà aquesta del risc de sortida de vehicles de la via mitjançant
una barrera de seguretat homologada.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
conducció per aigües pluvials, a la carretera BV-2002.
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Atès el que disposa l’article 104d del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:









Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La generatriu superior de la conducció estarà a una fondària mínima d’1 metre
respecte la rasant de la calçada.
L’encreuament de la calçada es realitzarà de la forma “C” descrita en el plec de
condicions tècniques generals per a la instal·lació de conduccions i línies
subterrànies que s’adjunta, es a dir, amb avanç subterrani on s'utilitzarà màquina
de perforació horitzontal o avanç en mina o galeria, de manera que en cap
moment s'interrompi o alteri el trànsit de la carretera. Es col·locarà un contratub
per a facilitar possibles reparacions futures.
Les arquetes de registre de l’encreuament es situaran íntegrament fora de la zona
de domini públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es permetrà l’execució de registres a la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI segons l’especificat en l’article 4, apartat 5
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’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, en relació amb l’expedient
número 2012/3737.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts, autorització d’obres d’urbanització sector carretera de Torrelles, a la carretera
BV-2005, del punt quilomètric 0+150 al 0+410, marge dret, tram urbà i, d’instal·lació de
conducció per aigües pluvials, a la carretera BV-2002, del punt quilomètric 2+330 al
2+331, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts
(expedient 2012/3737) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç dels Horts (08620), Plaça de la Vila, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament d’Argentona, en resolució de l’expedient núm. 2012/3780.- 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 d’Argentona, de data 12/04/2012, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 23/04/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de condicionament de gual, a la carretera C-1415c, del punt
quilomètric 4+369 al 4+380, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal
d’Argentona (Exp. núm. 2012/3780).
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament de
gual.
Atès el que disposen els articles 168 i 169 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres o gual adaptat a la cuneta.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de vehicles pesats sense la
invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament d’Argentona, en relació amb l’expedient número
2012/3780.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament d’Argentona, autorització
d’obres de condicionament de gual, a la carretera C-1415c, del punt quilomètric 4+369
al 4+380, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Argentona (expedient
2012/3780) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
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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 d’Argentona, amb domicili a
efectes de notificacions a Argentona (08310), carrer Ramon Par, 1, amb indicació dels
recursos procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en resolució de l’expedient núm. 2012/3789.- 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 Vilassar de Mar, de data 25/04/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 02/05/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-5022, del punt
quilomètric 0+473 al 0+489, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de
Vilassar de Mar (Exp. núm. 2012/3789).
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de
vorera.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:







Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o

79/105

instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Vilassar de Mar, en relació amb l’expedient número
2012/3789.
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 Vilassar de Mar,
autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-5022, del punt
quilomètric 0+473 al 0+489, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de
Vilassar de Mar (expedient 2012/3789), 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 Vilassar de Mar, amb domicili a
efectes de notificacions a Vilassar de Mar (08340), Plaça de l'Ajuntament, 6, amb
indicació dels recursos procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.M.P., en resolució de l’expedient núm. 2012/3941.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
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Vist l’escrit del Sr. J.M.P., de data 03/05/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5106, del punt
quilomètric 8+485 al 8+490, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal
d’Argentona (Exp. núm. 2012/3941).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:









En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 3 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
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Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.M.P., en relació amb l’expedient número 2012/3941.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.M.P., autorització d’obres de
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-5106, del punt quilomètric 8+485 al
8+490, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal d’Argentona (Expedient número
2012/3941), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J.M.P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Granges
Terragrisa, S.L.U., en resolució de l’expedient núm. 2012/3970.- 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 Granges Terragrisa, S.L.U., de data 26/04/2012, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 07/05/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres, a la carretera BV-4601, al punt quilomètric 20+520, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2012/3970), de:



enderroc d'edificació.
condicionament d'accés existent.

Atès l’informe tècnic emès, en data 29/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament
d'accés existent.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:



Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta al llarg de l’accés
mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim continuació de l’existent.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.

Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’enderroc d'edificació.
Atès el que disposen els articles 80.e i 83.1 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:



Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Serà responsabilitat del peticionari i aniran al seu càrrec les reparacions dels
possibles desperfectes ocasionats a la carretera i a les seves instal·lacions a
conseqüència de les obres autoritzades.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Granges Terragrisa, S.L.U., en relació amb l’expedient número
2012/3970.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Granges Terragrisa, S.L.U.,
autorització d’obres, a la carretera BV-4601, al punt quilomètric 20+520, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2012/3970), de:



enderroc d'edificació.
condicionament d'accés existent.

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Granges Terragrisa, S.L.U., amb domicili a
efectes de notificacions a Les Masies de Voltregà (08508), Camí Burrisola, Paratge La
Gleva, amb indicació dels recursos procedents.
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Celler
Can Pagès, en resolució de l’expedient núm. 2012/3978.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Celler Can Pagès, de data 29/04/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 11/05/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment industrial, a la
carretera B-211, al punt quilomètric 9+050, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Ribes (Exp. núm. 2012/3978).
Atès l’informe tècnic emès, en data 25/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol
indicatiu d'establiment industrial.
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Atès el que disposa l’article 97 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:










Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els rètols indicatius de sortida immediata es situaran a l’interior de l'accés i els 2
rètols corresponents als 2 sentits de la marxa sobre el mateix suport.
El contingut dels rètols tindrà per única finalitat la identificació de l'establiment,
sense incloure cap informació addicional.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Les senyals estaran normalitzades i seran tipus fletxa, amb el text de color negre
sobre fons blanc i orla negra. L’alçada de lletra serà com a màxim de 12 cm.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams no
urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Celler Can Pagès, en relació amb l’expedient número 2012/3978.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Celler Can Pagès, autorització
d’obres d’instal·lació de rètol indicatiu d'establiment industrial, a la carretera B-211, al
punt quilomètric 9+050, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Pere de Ribes (Expedient número 2012/3978), que s’hauran de dur a terme d’acord
amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars
i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols
informatius.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Celler Can Pagès, amb domicili a efectes de
notificacions a Sant Pere de Ribes (08810), carrer Les Torres, 11, amb indicació dels
recursos procedents.
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ute
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/3981.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit de l’empresa Ute Martorell Gas, de data 04/05/2012, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 08/05/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres, a la carretera BV-5116, de:



Construcció de nou accés provisional per obres, al punt quilomètric 0+624, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Gualba
Utilització de dos accessos per obres, a la carretera BV-5116, punt quilomètric
0+595 i 0+769, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Gualba;
(Exp. núm. 2012/3981).

Atès l’informe tècnic emès, en data 22/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou
accés provisional per obres.
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, aquests es tancarà i es reposarà els terrenys al
estat inicial.
Es reposarà tots els elements de la carretera que restin deteriorats per causa del
trànsit de vehicles que generi aquestes obres de construcció de gasoducte.
En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
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 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.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’utilització de dos
accessos existents per obres.
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:
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En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per
la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40
centímetres.
Una vegada finalitzades les obres que motiven el canvi d’ús d’aquest accesos es
reposarà tots els elements al seu estat inicial.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V)
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm.
El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 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
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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 2012/3981.
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, d’obres, a la
carretera BV-5116, de:



Construcció de nou accés provisional per obres, al punt quilomètric 0+624, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Gualba
Utilització de dos accessos per obres, a la carretera BV-5116, punt quilomètric
0+595 i 0+769, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Gualba

Les esmentades actuacions s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per
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 Garriga, La (08530), carrer Av. Generalitat, 55, amb indicació dels
recursos procedents.
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Ute Ave
Trinidad, en resolució de l’expedient núm. 2012/3985.- 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 Ave Trinidad, de data 07/05/2012que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 08/05/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’accés provisional d’obres, a la carretera BV-5001, al punt quilomètric
8+158, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Montcada i Reixac
(Expedient 2012/3985).
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/05/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada i atès el que disposa l’article 128 del Reglament
General de Carreteres, s’informa favorablement, aquest accés provisional d’obres amb
una durada màxima de utilització de tres anys, amb els següents condicionants:
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Es pavimentarà l’accés en tota la seva amplada en una longitud de 30 metres
comptats des de l’aresta exterior de la calçada de la carretera.
La durada de les obres d’execució d’aquest accés provisional serà inferior als tres
mesos.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. Es senyalitzarà
l’accés d’acord amb la Instrucció de carreteres 8.3.I.C.
Les obres en cap moment afectaran la calçada de la carretera.
Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les
terres o per qualsevol altre motiu.
El moviment de terres no afectarà els talussos de la carretera. No es deixarà cap
element que pugui caure a la carretera.
Es donarà continuïtat a les aigües de la cuneta de la carretera.
Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’adjunta.
Una vegada finalitzades les obres que motiven l’obertura d’aquest accés
provisional , aquests es tancarà i es reposarà els terrenys al estat inicial.
Es reposarà tots els elements de la carretera que restin deteriorats per causa del
trànsit de vehicles que generi aquestes obres de construcció del tren d’alta
velocitat.
Les obres s’executaran segons la documentació presentada i el plec de
condicions adjunt.
Es retirarà el permís si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a la
circulació.
En tota la part de conducció que passi per terrenys de domini públic es
considerarà l’autorització A PRECARI, 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 el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
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Atesa la naturalesa de les obres que motiven l’obertura d’aquest accés provisional, i
tenint en compte l’ús intensiu que del mateix se’n farà per part de vehicles pesants,
abans de l’inici de la seva utilització es constituirà una garantia de 100.000 €, 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, la UTE Ave Trinidad 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 la obertura, utilització i tancament de l’accés provisional.
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
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 Ave Trinidad, en relació amb l’expedient número 2012/3985.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 100.000 € que
preveu la part dispositiva d’aquest dictamen, salvat el dret de propietat i sens perjudici
de drets de tercers i d’altres competències concurrents, autorització d’accés
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provisional d’obres, a la carretera BV-5001, al punt quilomètric 8+158, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de Montcada I Reixac (expedient número 2012/3985),
que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals
adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en
la part expositiva del present dictamen.
Tercer.- Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per
import de 100.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest dictamen.
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient.
Sisè.- Notificar la present resolució a Ute Ave Trinidad, amb domicili a efectes de
notificacions a Montcada i Reixac (08110), Camí de la Font Freda, s/n, amb indicació
dels recursos procedents.
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
M.A.R.P., en resolució de l’expedient núm. 2012/4066.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. M.A.R.P., de data 09/05/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 10/05/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’instal·lació provisional de caseta de venda de pirotècnia, a la carretera BV-1602, al
punt quilomètric 4+750, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall
(Exp. núm. 2012/4066).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/05/2012, 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 provisional
de caseta de venda de pirotècnia.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, així com la corresponent
llicència municipal d’obres i la referent als productes pirotècnics que es venen.
La caseta serà una instal·lació fàcilment desmuntable.
No hi haurà cap part de la instal·lació en zona de servitud, és a dir, a menys de 8
metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
En tota la part de la instal·lació situada en zona de domini públic, es considerarà
l’autorització A PRECARI.
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El permís tindrà una duració de 3 mesos, a comptar des de la instal·lació de la
caseta. A la finalització dels mateixos, el peticionari estarà obligat a desmuntar la
caseta i a endur-se la.
La zona de la caseta i els voltants, quedaran totalment nets una vegada es
desmunti. Igualment el peticionari estarà obligat a mantenir els voltants de la
caseta en un bon estat de neteja, mentre duri la estada de la mateixa en el
emplaçament.
Es col·locarà en un punt, que no pugui ser perillós si un vehicle surt de la calçada.
S’habilitarà una zona en que pugui aparcar els vehicles que vulguin comprar,
sense perillositat pel trànsit.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. M.A.R.P., en relació amb l’expedient número 2012/4066.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a M.A.R.P., autorització d’instal·lació
provisional de caseta de venda de pirotècnia, a la carretera BV-1602, al punt
quilomètric 4+750, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Lliçà de Vall
(Expedient número 2012/4066), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
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Tercer.- 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.
Quart.- Notificar la present resolució al Sr. M.A.R.P., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
34.- Dictamen que proposa aprovar una cancel.lació d’una garantia d’obres a
favor d’Aigües Ter Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 2009/3242.- 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 30 d’abril de 2009, per acord de la Junta de Govern, es van autoritzar, a
l’empresa Aigües Ter Llobregat, les obres de canvi d’ús d’accés existent i construcció
de 3 nous accessos provisionals per obres, a la carretera BV-1414, entre els punts
quilomètrics 0+100 i 0+920, ambdós marges, al terme municipal de Cerdanyola del
Vallès (Expedient 2009/3242).
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 12.000 € 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
Aigües Ter Llobregat, serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al
trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i
vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de canvi
d’ús d’accés existent i construcció de 3 nous accessos provisionals per obres.”
En data 11 de juny de 2009 l’empresa Aigües Ter Llobregat, constituí la garantia,
mitjançant aval del Banc de Santander, a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona
per un import de 12.000 € (assentament núm. 1000141250).
En data 11 d’abril 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 22 de maig de 2012, han emès informe
del següent tenor literal:
“S’informa favorablement a la devolució de la garantia definitiva a l’empresa Aigües
Ter Llobregat, titular de l’autorització de referència, al no haver-se observat cap
anomalia.”
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Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe 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 Aigües Ter Llobregat, mitjançant aval per import de 12.000 €,
per respondre de la correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient
d’autorització número 2009/3242, així com de la reparació dels desperfectes i vicis
ocults derivats directament o indirecta de l’esmentada obra (data d’expedició
11/06/2009; assentament número 1000141250).
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa Aigües Ter Llobregat, amb domicili a
efectes de notificacions a Sant Joan Despí (08970), carrer Sant Martí de l’Erm, 30,
amb indicació dels recursos procedents.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
35.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, adreçades
als ajuntaments de la província de Barcelona per fer front a les despeses de
transport escolar campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2013,
per un import de cinquanta-quatre mil (54.000) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
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Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, duu a terme la realització de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” la
qual constitueix un dels programes més importants de l’activitat medio-ambiental que
es desenvolupa als parcs naturals i espais protegits gestionats per la Diputació de
Barcelona.
Atès que des de fa diversos exercicis, es va establir una línia de subvencions als
diferents ajuntaments de la província, corresponent al 50% del cost de les despeses
del transport escolar que es realitzi amb motiu de la campanya per les escoles dels
respectius municipis que es desplaçaran als diferents parcs naturals que gestiona la
Diputació de Barcelona.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostaria
G/50400/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2013.
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 en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vist els apartats 3.3.b i 3.3.e de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada
al BOPB, de 23 de setembre de 2011.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant
el procediment de concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de la província
de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar campanya “Coneguem
Els Nostres Parcs” per a l’exercici 2013, el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS AJUNTAMENTS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA PER A FER FRONT A LES DESPESES DEL TRANSPORT
ESCOLAR DE LA CAMPANYA “CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS” EXERCICI 2013.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201320125120004173
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les
subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona als ajuntaments de la província de
Barcelona per fer front a les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres
d’ensenyament primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de
Barcelona, dins la campanya “Coneguem els nostres parcs”, durant el curs escolar 20122013.
2.- Finalitat de les subvencions
1) La finalitat d’aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d’escolars es
beneficiïn de la campanya “Coneguem els nostres parcs”, promoguda per la Gerència de
Serveis de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona.
L’import de la subvenció s’aplicarà a l’efecte de facilitar el transport i accés dels alumnes
de sisè curs dels centres d’ensenyament primari a la campanya pedagògica esmentada.
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
3.- Període d’execució
Les activitats subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 1 de
febrer de 2013 fins el 30 de juny de 2013.
4.- Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, tots els
ajuntaments de la província de Barcelona o els seus organismes autònoms amb
competències en matèria d’educació.
5.- Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar
Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del
normalitzat que haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació:
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1.- Sol·licitud de subvenció:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el
que ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb
indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que se sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de
Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà
l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar
directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les
seves obligacions.
2.- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
1) Annex número 1
a) Memòria de l’activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i imports
del transport de les escoles que participen en la campanya “Coneguem Els Nostres
Parcs”
b) Compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec del 50% de les despeses que comporti
el transport escolar de la campanya.
2) Annex número 2
a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita
subvenció.
3) Annex número 3
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció.
c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la
Diputació de Barcelona.
d) Que l’entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol
activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a
Altres Administracions Públiques o entitats privades, les subvencions següents:
e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
Qualsevol informació referida a aquesta convocatòria estarà disponible a la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals, Compte d’Urgell, 187 3er. de Barcelona, o al telèfon 934 02 24
23.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la data de publicació
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 15 d’octubre de 2012.
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Les sol·licituds es podran presentar per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat que serà signat per l’Alcalde – President o pel regidor delegat, adreçada al
President de la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials de la Diputació
de Barcelona, així com 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.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
www.diba.cat.parcsn/subvencions.
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior,
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o fax 934 02 29 26 a
aquesta Gerència de Serveis d’Espais Naturals, Unitat de Gestió Econòmica.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la
informació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies
hàbils, per solucionar els defectes o omissions o per ampliar la informació. Si en el termini
previst el sol·licitant no procedís a la subsanació a què te dret, la petició s’arxivarà d’ofici
sense cap més tràmit.
8.- Procediment de concessió
El procediment fixat per la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà
el procediment de concessió en règim de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el
present article.
Per a la valoració de les sol·licituds es tindran en compte els criteris objectius següents:
A)

1. Municipis menors de 20.000 habitants:
2. Municipis entre 20.000 i 75.000 habitants:
3. Municipis entre 75.001 i 125.000 habitants:
4. Municipis de més de 125.001 habitants:

4 punts
3 punts
2 punts
1 punt

B)

1. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal fora de
qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona:

2 punts

2. Ajuntaments que tenen el seu terme municipal dins de
qualsevol parc gestionat per la Diputació de Barcelona:

1 punt

C)

1. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma
contínua durant els darrers 10 anys:
3 punts
2. Que l’Ajuntament hagi sol·licitat la subvenció de forma
discontínua durant els darrers 5 anys:
2 punts
3. Que l’Ajuntament sol·liciti la subvenció per primera vegada: 1 punt
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Per a l’admissió de les sol·licituds és necessari que s’hagi efectuat amb anterioritat a la
visita al parc (segona fase) la primera fase consistent en la visita del monitor a l’escola.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
L’import màxim que es destinarà l’any 2013 per a l’atorgament de subvencions serà de
54.000 €.
Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes
quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient, i es satisfaran amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria G/50400/173A0/46200 del pressupost de la Gerència de
Serveis d’Espais Naturals per a l’exercici 2013.
11.- Import individualitzat de les subvencions
11.1. Es procedirà a avaluar cada sol·licitud, d’acord amb els criteris de valoració establerts,
ordenades totes les peticions de major a menor puntuació. Amb la qualificació aconseguida,
el pressupost presentat pel beneficiari i els recursos previstos des de l’Àrea d’Espais
Naturals, es concretarà l’import de la subvenció a concedir.
11.2.- L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa
finalitat per altres Administracions Públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o
activitat subvencionada.
L’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’activitat subvencionada.
A la qualificació obtinguda, s’aplicarà els següents percentatges:
9 punts 50 %
8 punts 49 %
7 punts 48 %
6 punts 47 %
5 punts 46 %
4 punts 45 %
En el supòsit d’haver crèdit disponible, podrà incrementar-se el percentatge de les
qualificacions obtingudes en un 1 punt sense superar, en cap cas, el màxim del 50 % del
cost de l’activitat subvencionada.
12.- Òrgans competents per la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
La proposta de resolució del procediment serà elaborada per una comissió constituïda,
d’acord amb el previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions i que estarà
formada per les següents persones: un representant de la presidència de la Corporació; pel
diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui, pel coordinador en matèria
d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui, pel Gerent de Serveis d’Espais
Naturals i pel Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, actuant com a secretaria de
l’òrgan col·legiat la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.
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L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en la present convocatòria serà la Junta de Govern, d’acord amb la normativa
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 l’acte de resolució, la Junta de Govern podrà, discrecionalment, no esgotar l’import total
previst en la corresponent convocatòria o el crèdit disponible de la corresponent partida
pressupostària o de la seva bossa de vinculació.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
Els beneficiaris de la subvenció hauran d’acceptar-la expressament, admeten totes i
cadascuna de les condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en
el termini de 2 mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.
Les subvencions es pagaran contra presentació de les justificacions de l’activitat
subvencionada.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
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2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
 Les despeses del transport dels escolars de sisè curs dels centres d’ensenyament
primari, que realitzin visites als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i
s’efectuïn en el termini establert per aquestes bases reguladores.
 Només es podrà incloure l’IVA com a despesa subvencionable quan no sigui recuperable
o compensable per l’Ajuntament.
17.- Subcontractació
No podran subcontractar-se total o parcialment les activitats subvencionades.
18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen
19.- Termini i forma de justificació
Els Ajuntaments hauran de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30
de setembre de 2013.
Hauran d’aportar els justificants previstos en l’article 23.5 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent detall:
1. Caldrà que l’ens beneficiari presenti al Registre General de Diputació un certificat de
justificació de subvencions per a administracions públiques (model normalitzat) signat pel
secretari/ària/interventor/a amb el vist i plau del/la alcalde/essa/president/a, en què hi
constin els següents apartats:
a. una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que contingui
el número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del
proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació.
b. que la quantia de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, juntament amb
altres fonts de finançament, no supera els cost total de l’actuació subvencionada.
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c. Que l’ens local té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els
documents justificatius originals de les despreses relacionades i seran conservats per
un període no inferior a 6 anys.
2. La despesa de l’activitat subvencionada haurà de ser igual o superior al doble de la
quantitat atorgada.
20.- Deficiències en la justificació
En cas que els documents acreditatius de la realització de les activitats fossin inexistents,
incorrectes o incomplets, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals podrà comunicar a
l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades. Si el sol·licitant no esmena
les dites anomalies en el termini màxim de 10 dies hàbils, es procedirà a la revocació de la
subvenció.
21.- Mesures de control
La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment exercir les competències que en
matèria de control financer preveu l’article 41 de l’Ordenança General de Subvencions de la
Diputació de Barcelona.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
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concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:
 Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
 Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.
25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
26.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
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exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
cinquanta-quatre mil (54.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les
anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de cinquanta-quatre mil (54.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50400/173A0/46200 del pressupost de l’exercici 2013 condicionant l’efectivitat
d’aquests acords a l’existència de crèdit a la partida indicada del pressupost de l’any
2013.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2
del ROAS.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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