
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
Data:    12 de juliol de 2012 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11:05 hores del matí 
Hora d’acabament:  11:15 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
 
PRESIDENT ACCIDENTAL 
 
Excm.   Sr.   Alberto Fernández Díaz 
 
DIPUTATS 
 
Il.lm.      Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lm.      Sr.   Josep Llobet Navarro 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Alberto Villagrasa Gil 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Macia 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
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Il.lm.     Sr.   Marc Castells i Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Andreu Carreras i Puigdelliura 
Il.lma.   Sra. Mercè Rius i Serra 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes 
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació: 

 
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 28 de juny de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
2.- Decret de la Presidència de data 19 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de Turismes del 
Vallès Oriental, del dia 26 de juny de 2012. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 20 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del “Consejo de 
Empadronamiento. Sección Provincial de Barcelona” del dia 21 de juny de 2012. 
 
4.- Decret de la Presidència de data 20 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de Formació i 
d’Iniciatives de Cercs-Berguedà del dia 25 de juny de 2012. 
 
5.- Decret de la Presidència de data 21 de juny de 2012, que resol proposar a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies la incorporació d’un representant de la 
Diputació de Barcelona en el plenari del “Consejo de Empadronamiento, ámbito 
estatal” i en el Grup Tècnic de la “Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas 
Tecnologias de la FEMP”. 
 
6.- Decret de la Presidència de data 25 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals, per a la sessió del dia 27 de juny de 2012. 
 
7.- Decret de la Presidència de data 29 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la Fundació 
Privada Palau, del dia 30 de juny de 2012. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
8.- Decret de la Presidència, de 12 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs núm. 93/2012-B 
interposat per Euro Insurances Limited contra el decret que desestima la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident de 
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trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, com a conseqüència d’una taca d’oli a 
la calçada. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 13 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 148/2012-C 
interposat per J.G.O. contra la resolució que desestima el recurs de reposició que va 
interposar contra la imposició d’una sanció d’amonestació per la comissió d’una falta 
lleu. 
 
10.- Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el procediment núm. 426/2012 interposat per 
JM.E.S. contra la resolució que el declarava en situació d’incapacitat permanent 
absoluta. 
 
11.- Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 140/2012-M2 
interposat per I.C.E. contra el decret que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident que es va produir 
mentre caminava al Recinte de la Maternitat, a causa del mal estat de l’asfalt i de la 
vorada que delimita una tanca. 
 
Es dóna compte dels dictàmens següents: 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que 
desestima el recurs interposat per M.S.B. contra la resolució que desestimava la seva 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2432, a causa de l’existència 
d’una pedra a la calçada. 
 
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que 
desestima el recurs  interposat per M.S.F. contra la resolució que desestimava la seva 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la Plaça Josep Català d’Esplugues de Llobregat, 
a causa de l’existència de graveta a la calçada. 
 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
14.- Dictamen que proposa la convalidació de les actuacions conduents a la 
modificació de les obligacions del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l'Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS), que regula la subvenció concedida a aquesta darrera entitat per 
a la realització del projecte "Red Metropolitana de Desarrollo Económico Local en el 
Área Metropolitana de San Salvador (REMDEL)", liquidació del conveni i acceptació de 
la renúncia i del reintegrament realitzat per l’OPAMSS. 
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15.- 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)”.   
 
Servei de Govern Local 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el 
marc de la convocatòria 2011, de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que s’havien 
d’executar en el període de l’1 de gener de 2011 i 31 de desembre de 2011 i justificar 
com a màxim el 31 de març de 2012. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
17.- Donar compte de l’Informe de Seguiment anual del pressupost per programes 
del 1r. trimestre de l’any 2012. 
 
Programa de Crèdit Local 
 
18.- BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitanta-nou 
mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb noranta-vuit cèntims (89.655,98) € a 
l’Ajuntament de Bigues i Riells a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà 
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 
19.- PREMIÀ DE MAR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de noranta mil 
set-cents vuitanta-un euros amb dos cèntims (90.781,02) € a l’Ajuntament de Premià 
de Mar a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar 
les inversions del pressupost 2012. 
 
20.- LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
quaranta-sis mil setanta-tres euros amb vint-i-un cèntims (46.073,21) € a l’Ajuntament 
de Llinars del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa 
per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 
21.- CALDES DE MONTBUI.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent 
quatre mil tres-cents dinou euros amb vint cèntims (104.319,20) € a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa 
per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 
Caixa de Crèdit  
 
22.- GRANOLLERS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Estalvi 
energètic enllumenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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23.- LLIÇÀ D'AMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Gestió 
residus” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
24.- SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import cent quaranta-nou mil tres-cents vuitanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims 
(149.381,24) € per a finançar l’actuació local “Indemnització PROSU” al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 
 
25.- SANT POL DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa 
d’import vint-i-cinc mil sis-cents divuit euros amb setanta-sis cèntims (25.618,76) € per 
a finançar l’actuació local “Canvi PGMO sector 1 zona ind.” al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 
 
26.- VILOBÍ DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import tretze mil quatre-cents disset (13.417) € per a finançar l’actuació local 
“Climatització casa consistorial” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
27.- VILOBÍ DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de 
Caixa d’import dinou mil (19.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica” al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
 
28.- SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la modificació d’un 
Crèdit de Caixa d’import cent trenta-tres mil vuit-cents quaranta-sis euros amb vuitanta 
cèntims (133.846,80) € per a finançar l’actuació local “Equipament centre cívic” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar les 
actuacions “Caldera biomasa CEIP Montpedrós” i “Instal·lació fotovoltaica”. 
 
29.- SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import noranta-cinc mil (95.000) € per a finançar l’actuació local 
“Caldera biomasa CEIP Montpedrós” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
30.- SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un 
Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit mil vuit-cents quaranta-sis euros amb vuitanta 
cèntims (38.846,80) € per a finançar l’actuació local “Instal·lació fotovoltaica” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
31.- TONA.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import 
cinquanta-nou mil cent vuitanta euros amb disset cèntims (59.180,17) € per a finançar 
l’actuació local “Instal·lació elèctrica pavellons” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar les actuacions “Adequació escola 
hostaleria” i “Enllumenat sector Suïssa”. 
 
32.- TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
quaranta-dos mil sis-cents setanta-un euros amb vint-i-tres cèntims (42.671,23) € per a 
finançar l’actuació local “Adequació escola hostaleria” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 
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33.- TONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze 
mil cinc-cents vuit euros amb noranta-quatre cèntims (16.508,94) € per a finançar 
l’actuació local “Enllumenat sector Suïssa” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Servei de Mercat de Treball 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de la modificació del conveni tipus 
per atorgar subvencions a les entitats locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO) 
per al desenvolupament del projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social Europeu. 
 
Servei de Teixit Productiu  
 
35.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE 
CATALUNYA) per a la millora de la competitivitat de les empreses i la cohesió 
territorial. 
 
36.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni específic de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE 
CATALUNYA) per al projecte pilot de suport al creixement d’empreses amb alt 
potencial, amb una aportació econòmica màxima de cent dotze mil cent vuitanta-
quatre (112.184) €. 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, l’increment de mil sis-cents 
trenta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims (1.632,89) € de l’ajut “Senyalització 
Turística del Cardener” atorgat al Consorci de Promoció Turística del Cardener, en el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, la reducció de setanta-un mil 
cent cinquanta (71.150) € de l’ajut atorgat al Consell Comarcal del Barcelonès, en el 
marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, l’increment de vint-i-sis mil 
quatre-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (26.499,98) € de l’ajut 
atorgat al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, en el marc del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
40.- Dictamen que proposa aprovar les directrius generals contingudes a la minuta del 
conveni tipus de col·laboració, en relació a l’assistència i cooperació tècnica de la 



 7/133

Diputació de Barcelona per a la prestació del servei de lectura mitjançant el servei de 
Bibliobús. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  l’empresa 
Ecolife Sun, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/1861. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 2012/2285. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.F.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/2666. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2012/3362. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 2012/4069. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa J. 
Bellalta SL. en resolució de l’expedient núm. 2012/4173. 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/4241. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2012/4245. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar la modificació dels pactes 2.1. i 3r. de la minuta de 
conveni  aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, 
en data 28 de març de 2012, relativa al conveni de col·laboració amb la Federació 
d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages que participa al Pla 
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
50.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Protocol General Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011 Inversions, la formalització del conveni específic de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, per a 
l’adquisició d’una nau amb obres d’adequació, per a l’estacionament dels vehicles de 
recollida de residus, taller i demés serveis annexes, d’import sis-cents mil (600.000) €. 
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51.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de convocatòria de concessió d’ajuts 
econòmics, en règim de concurrència competitiva, a favor d’associacions, fundacions, i 
altres entitats sense ànim de lucre que tendeixin al desenvolupament d’actuacions 
encaminades a promoure la participació comunitària en l’àmbit de la “Sostenibilitat 
energètica i adaptació al canvi climàtic” per a l’exercici 2012 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
52.- Dictamen que proposa ampliar, fins el 30 de juliol de 2012, el termini de 
presentació del certificat de l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la 
quantia màxima que hi destinaran al programa d’arranjaments d’habitatges per a gent 
gran de la província de Barcelona i la seva publicació en el BOPB 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Minuta de l’Acta.-  Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 28 de 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 19 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de 
Turismes del Vallès Oriental, del dia 26 de juny de 2012.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del 
tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en la Junta General del Consorci de 
Turisme del Vallès Oriental pel Diputat Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia. 
 
El Consorci ha convocat sessió de la Junta General per al proper dia 26.6.2012, a la 
qual el Diputat no pot assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia  28.6.2012. 
 
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), que va entrar en vigor 18 de juny 
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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,  

 
RESOL: 

 
Primer.- Designar el Sr. Francesc Vila Albet, Gerent dels Serveis de Turisme, 
representant d’aquesta Corporació en la Junta General del Consorci de Turisme del 
Vallès Oriental, per a la sessió del dia 26.6.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
3.- Decret de la Presidència de data 20 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del “Consejo de 
Empadronamiento. Sección Provincial de Barcelona” del dia 21 de juny de 2012.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el 
present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el “Consejo de Empadronamiento. 
Sección Provincial Barcelona”, pel Sr. F. Xavier Forcadell Esteller. 
 
El Consejo ha convocat sessió pel dia 21.6.2012, a la qual el Sr. Forcadell no podrà 
assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència completa de la Diputació de Barcelona 
en aquesta sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder 
substituir al Sr. Xavier Forcadell. 
 
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  28.6.2012. 
 
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), que va entrar en vigor 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,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar la Sra. Maria Jesús Sorli Fernández, representant d’aquesta 
Corporació en el Consejo de Empadronamiento. Sección Provincial Barcelona, en 
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substitució del Sr. Xavier Forcadell Esteller, només per assistir a la sessió convocada 
pel dia 21.6.2012. 
 
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. 
 
4.- Decret de la Presidència de data 20 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consorci de 
Formació i d’Iniciatives de Cercs-Berguedà del dia 25 de juny de 2012.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en la Junta General del Consorci de 
Formació i d'Iniciatives de Cercs - Berguedà, entre altres, per l’Il·lm. Sr. Alberto 
Fernández Díaz. 
 
El Consorci ha convocat sessió de la Junta General pel dia 25.6.2012, a la qual el 
Diputat, per motiu d’haver d’atendre altres assumptes inajornables, no podrà assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència completa de la Diputació de Barcelona 
en aquesta sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder 
substituir al Sr. Alberto Fernández Díaz. 
 
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  28.6.2012. 
 
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), que va entrar en vigor 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,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar el Sr. Leandre Mayola Tresserres, Gerent dels Serveis de 
Desenvolupament Econòmic, representant d’aquesta Corporació en la Junta General 
del Consorci de Formació i d'Iniciatives de Cercs-Berguedà, en substitució de l’Il·lm. 
Sr. Alberto Fernández Díaz, per a la sessió convocada pel dia 25.6.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
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Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
5.- Decret de la Presidència de data 21 de juny de 2012, que resol proposar a la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies la incorporació d’un representant 
de la Diputació de Barcelona en el plenari del “Consejo de Empadronamiento, 
ámbito estatal” i en el Grup Tècnic de la “Comisión de Sociedad de la 
Información y Nuevas Tecnologias de la FEMP”.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
El Consell d’Empadronament és un òrgan de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) on 
hi ha representants del mon local, d’acord amb la normativa que el regula. 
 
En aquest òrgan la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) té set 
vocalies en el Plenari del Consell, i va considerar que una d’elles fos ocupada per un 
representant de la Diputació de Barcelona. 
 
La persona designada per la FEMP, a proposta de la “Comisión de Sociedad de la 
Información y Nuevas Tecnologías” de la pròpia Federació, i que va entrar a formar 
part del Consell d’Empadronament, va ser la Sra. Mercedes Arranz de Gràcia, la qual 
ha canviat recentment  de responsabilitats i, per tant, es considera oportú proposar a 
una altra persona perquè la substitueixi, així com a una persona que pugui suplir al 
titular per absència.   
 
La “Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías” ha convocat 
sessió per al proper dia 27 de juny de 2012, on hi figura com un dels punts de l’ordre 
del dia, el nomenament dels vocals del “Consejo de Empadronamiento”, motiu pel qual 
es necessari tramitar una nova proposta de designació de representant. 
 
Així mateix, el mateix dia 27.6.2012, està convocat el Grup Tècnic de la dita Comissió, 
on la Sra. Arranz també assistia.  
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació de 
representants en els ens i organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, 
que tindrà la propera sessió el dia  28.6.2012. 
 
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), que va entrar en vigor 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,  
 



 12/133

RESOL: 
 
Primer.- Proposar a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que, a través de 
la Comisión de Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías designi i comuniqui  
a l’INE, per a ocupar una de les set vocalies en el Ple del Consell de Empadronament 
d’àmbit estatal de l’Institut Nacional d’Estadística, a la persona que s’indica, en 
substitució de la Sra. Mercedes Arranz de Gràcia, així com a la persona que podrà 
substituir al/la titular, en cas d’absència : 
 

Vocal titular: Sr. Xavier Boltaina Bosch, Gerent de la Diputació de Barcelona 
Vocal suplent: Sra. Mª Jesús Sorli Fernández, Cap de la Unitat de Padró, Oficina 
d’Administració Electrònica, de la Diputació de Barcelona 

 
Segon.- Proposar, igualment, que la persona designada com a titular, així com la 
persona designada com a suplent, pugui incorporar-se al Grup Tècnic de la pròpia 
Comisión de  Sociedad de la Información y Nuevas Tecnologías. 
 
Tercer.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l’Ens i a les persones interessades, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
6.- Decret de la Presidència de data 25 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d’Estudis Autonòmics i Locals, per a la sessió del dia 27 de juny de 2012.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada a la Fundació Carles Pi i Sunyer 
d'Estudis Autonòmics i Locals pel Sr. Xavier Forcadell Esteller. 
 
La Fundació té previst celebrar sessió del Patronat el proper dia 27 de juny, a la qual el 
Sr. Xavier Forcadell Esteller no hi podrà assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 28 de juny d’enguany. 
 
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), que va entrar en vigor 18 de juny 
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
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competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar el Sr. Josep Ma. Elorduy Vidal com a representant d’aquesta 
Corporació al Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals 
en substitució del Sr. Xavier Forcadell Esteller, únicament per a la sessió del dia 27 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 la Fundació i als interessats, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
7.- Decret de la Presidència de data 29 de juny de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Patronat de la 
Fundació Privada Palau, del dia 30 de juny de 2012.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat de la Fundació Privada 
Palau pel President Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
 
La Fundació ha convocat sessió del patronat per al proper dia 30.6.2012, a la qual el 
President no pot assistir. 
  
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 12.7.2012. 
 
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), que va entrar en vigor 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,  
 

RESOL: 
 
Primer.- Designar l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, representant d’aquesta 
Corporació en el Patronat de la Fundació Privada Palau, per a la sessió del dia 
30.6.2012. 
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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. 
 
8.- Decret de la Presidència, de 12 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs núm. 93/2012-
B interposat per Euro Insurances Limited contra el decret que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1414, com a 
conseqüència d’una taca d’oli a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 93/2012-B, procediment abreujat, 
interposat per Euro Insurances Limited contra el Decret, de data 30 d’octubre de 2011, 
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 10 de juny de 2010  a la 
carretera BV-1414 a causa, segons el reclamant, d'una taca d'oli a la via. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi 
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat i 
procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i representació de la 
Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 30 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 Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
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RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
93/2012-B, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona 
per Euro Insurances Limited contra el Decret, de data 30 d’octubre de 2011 que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials 
derivats de l'accident de trànsit ocorregut el dia 10 de juny de 2010  a la carretera BV-
1414 a causa, segons el reclamant, d'una taca d'oli a la via. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 93/2012-B, a Zurich, la qual ho farà, 
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador 
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 13 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs núm. 
148/2012-C interposat per J.G.O. contra la resolució que desestima el recurs de 
reposició que va interposar contra la imposició d’una sanció d’amonestació per 
la comissió d’una falta lleu.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 148/2012-C, 
procediment abreujat, interposat per la senyora JGO contra la Resolució de la 
presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de data 11 de gener de 
2012, que desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret de 
presidència, de data 17 de novembre de 2011, que resolia imposar-li una sanció 
d’amonestació per la comissió d’una falta lleu consistent en l’incompliment dels deures 
i obligacions dels funcionaris.  
 
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. 13 de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 148/2012-C, procediment abreujat, 
interposat per la senyora JGO contra la Resolució de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns de data 11 de gener de 2012, que desestimava el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de presidència, de data 17 de novembre de 
2011, que resolia imposar-li una sanció d’amonestació per la comissió d’una falta lleu 
consistent en l’incompliment dels deures i obligacions dels funcionaris.  
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- 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. 
 
10.- Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el procediment núm. 426/2012 interposat 
per JM.E.S. contra la resolució que el declarava en situació d’incapacitat 
permanent absoluta.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Social número 1 de Barcelona ha admès a tràmit la demanda presentada pel 
senyor JES contra la Diputació de Barcelona (Parc Agrari del Baix Llobregat), Activa 
Mutua 2008, Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la 
Seguretat Social contra la Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de 
data 12 de gener de 2012, que declarava al senyor JES en situació d’Incapacitat 
Permanent Absoluta derivada de malaltia comuna. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona es personi 
en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar lletrat perquè 
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
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RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social número 1 de Barcelona en el 
Procediment Varios Seguretat social núm. 426/2012 instat pel senyor JES contra la 
Diputació de Barcelona (Parc Agrari del Baix Llobregat), Activa Mutua 2008, Institut 
Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social contra la 
Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, de data 12 de gener de 2012, 
que declarava al senyor JES en situació d’Incapacitat Permanent Absoluta derivada de 
malaltia comuna. 
 
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial en dit procediment així com en instàncies 
superiors en què pugui esdevenir. 
 
11.- Decret de la Presidència, de 15 de juny de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 
140/2012-M2 interposat per I.C.E. contra el decret que desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de 
l’accident que es va produir mentre caminava al Recinte de la Maternitat, a causa 
del mal estat de l’asfalt i de la vorada que delimita una tanca.- 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. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 140/2012-M2, procediment 
abreujat, interposat per la senyora ICE contra el Decret, de data 30 de gener de 2012, 
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats de l'accident ocorregut el dia 5 d'abril de 2011 mentre caminava pel 
Recinte de la Maternitat a causa, segons la reclamant, del mal estat de l'asfalt i de la 
vorada que delimita una tanca. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i l’article 54 del 
Reial Decret Legislatiu que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar 
lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 7 de juny 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. 
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Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
Vist el punt 2.4.a) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions 
de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de la Presidència de data 
8 de setembre de 2011, i publicada el BOPB el 23 de setembre de 2011. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
140/2012-M2, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona per la senyora ICE contra el Decret, de data 30 de gener de 2012, que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i 
perjudicis derivats de l'accident ocorregut el dia 5 d'abril de 2011 mentre caminava pel 
Recinte de la Maternitat a causa, segons la reclamant, del mal estat de l'asfalt i de la 
vorada que delimita una tanca. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 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. 140/2012-M2 a Zurich, la qual ho farà, 
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador 
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
de Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona, que desestima el recurs interposat per M.S.B. contra la resolució 
que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera BV-2432, a causa de l’existència d’una pedra a la calçada.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per 
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 6/2011-A, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per M.S.B. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
25 de juliol de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 



 19/133

carretera BV-2432, en col·lidir amb una pedra que es trobava a la calçada com a 
conseqüència d’un despreniment ocasionat per les pluges. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 6/2011-A, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per MSB contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
25 de juliol de 2010, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a 
carretera BV-2432, en col·lidir amb una pedra que es trobava a la calçada com a 
conseqüència d’un despreniment ocasionat per les pluges, ja que no es donen els 
requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, i en especial la 
relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona, que desestima el recurs  interposat per M.S.F. contra la resolució 
que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
Plaça Josep Català d’Esplugues de Llobregat, a causa de l’existència de graveta 
a la calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, dictada 
en el procediment abreujat núm. 632/2011-C, que desestima el recurs contenciós 
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administratiu interposat per M.S.F. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
13 d’octubre de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc quan 
circulava amb la seva motocicleta per la Plaça Josep Català d’Esplugues de Llobregat, 
per l’existència de graveta a la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no es pot afirmar que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 632/2011-C, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per M.S.F. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 
13 d’octubre de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit que es va produir 
quan circulava amb la seva motocicleta per la Plaça Josep Català d’Esplugues de 
Llobregat, per l’existència de graveta a la calçada, ja que no es donen els requisits 
legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, i en especial la relació causa 
efecte. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Serveis de Relacions Internacionals 
 
14.- Dictamen que proposa la convalidació de les actuacions conduents a la 
modificació de les obligacions del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i l'Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de 
San Salvador (OPAMSS), que regula la subvenció concedida a aquesta darrera 
entitat per a la realització del projecte "Red Metropolitana de Desarrollo 
Económico Local en el Área Metropolitana de San Salvador (REMDEL)", 
liquidació del conveni i acceptació de la renúncia i del reintegrament realitzat per 
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l’OPAMSS.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS: 
 
1. En data 13 de desembre de 2007, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona va acordar l’atorgament d’una subvenció, per concessió directa, per 
import de dos-cents vuitanta mil (280.000) € a l'Oficina de Planificació de l’Àrea 
Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) per a la realització del projecte "Red 
Metropolitana de Desarrollo Económico Local en el Área Metropolitana de San 
Salvador (REMDEL)", en el qual també hi participaven dues institucions catalanes: 
l'Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona (actual Àrea Metropolitana de Barcelona). Mitjançant aquesta 
subvenció, la Diputació de Barcelona canalitzava la seva aportació així com les 
aportacions de les altres dues institucions catalanes col·laboradores.  

 
El conveni de col·laboració regulador de l’esmentada subvenció va ser formalitzat 
en data 17 de desembre de 2007. 

 
2. La distribució d’aquestes aportacions es va configurar de la manera següent: la 

Diputació de Barcelona aportava la quantitat de cent cinquanta mil (150.000) €; 
l'Ajuntament de Barcelona contribuïa amb vuitanta mil (80.000) €; i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona aportava cinquanta mil (50.000) €. Tanmateix, 
únicament es van consignar en el pressupost de la Diputació de Barcelona cent 
setanta mil (170.000) € corresponents a la suma de la seva aportació, cent 
cinquanta mil (150.000) €, i del primer ingrés realitzat per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, vint mil (20.000) €.  

 
Tal com s’explica a continuació, d’aquests cent setanta mil (170.000) € consignats, 
només van ser transferits a l’OPAMSS cent vint mil (120.000) €, raó per la qual al 
pressupost de la Diputació de Barcelona resten cinquanta mil (50.000) €, en fase 
d’autorització i disposició.  
 
Finalment, cal afegir que, de l’import total compromès per les institucions 
catalanes, quinze mil (15.000) €, corresponents a l’aportació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, no van arribar a ser transferits a la Diputació de 
Barcelona.  

 
3. El primer pagament realitzat a l’OPAMSS, de cinquanta mil (50.000) €, va ser 

tramitat en data 17 d’abril de 2008 i justificat en data 14 de desembre de 2009, per 
un total de cinquanta mil quatre euros amb trenta-un cèntims (50.004,31) €. 

 
Tanmateix, a finals de l’any 2009, ateses les dificultats ocasionades per la 
conjuntura política a El Salvador i el retard en l’execució del projecte, les 
institucions participants acordaren, a través de comunicacions electròniques 
reflectides després a un acta de data 14 d’abril de 2010, la reducció de l’aportació 
inicial de dos-cents vuitanta mil (280.000) € a cent vint mil (120.000) €. Aquesta 
reducció implicava que l’import total pendent de transferir per les entitats catalanes 
a l’entitat beneficiària, es reduïa a setanta mil (70.000) €.  
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Al mateix temps, es redefiniren les activitats pendents de realitzar en el marc del 
projecte, que es van concretar en les següents:  
- organització d’un Fòrum amb els actors locals dels 14 municipis de l’Àrea 

Metropolitana de San Salvador (El Salvador); 
- elaboració d’un diagnòstic de necessitats per a polítiques locals de 

desenvolupament local;  
- realització d’activitats de capacitació institucional municipal per donar resposta a 

aquestes necessitats; i  
- realització d’una activitat institucional a Barcelona entre el Consell d’Alcaldes de 

l’Àrea Metropolitana de San Salvador (COAMSS) i les institucions catalanes. 
 

En data 19 de gener de 2010, la Diputació de Barcelona va transferir a l’OPAMSS 
els setanta mil (70.000) € que restaven pendents de resultes dels acords recollits 
a l’acta de 14 d’abril de 2010. 

 
4. La justificació corresponent a aquesta darrera transferència va ser presentada pel 

beneficiari a finals del mes de novembre de 2010. 
 

Tanmateix, la complexitat de la mateixa així com la manca d’aportació de 
justificació suficient de determinades despeses va comportar que el procés de 
tancament d’aquesta justificació s’allargués fins el passat mes de febrer de 2012, 
data en què es considera que la justificació final del projecte ha estat correctament 
presentada, restant un saldo a favor de la Diputació de Barcelona de dos mil cinc-
cents vuitanta-vuit euros amb dotze cèntims (2.588,12) €. 

 
5. En data 14 de juny de 2012, la Diputació de Barcelona va rebre el reintegrament 

del saldo realitzat per l’OPAMSS, per import de dos mil cinc-cents vuitanta-quatre 
euros amb seixanta-dos cèntims (2.584,62) €, ja que la resta, per import de tres 
euros amb cinquanta cèntims (3,50) €, es correspon amb comissions bancàries de 
les que es fa càrrec la Diputació de Barcelona. 

 
6. D’altra banda, una vegada liquidat el projecte, es procedirà a retornar a 

l'Ajuntament de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, mitjançant l’acte 
administratiu corresponent, els quaranta-cinc mil set-cents setze (45.716) € i els 
tretze mil cinc-cents seixanta-vuit (13.568) €, respectivament,  que els hi 
corresponen en funció de les aportacions realitzades, com a quantitats 
transferides a la Diputació de Barcelona i que no han estat no pagades a 
l’OPAMSS, en virtut dels acords de l’acta de 14 d’abril de 2010, i/o que s’han 
declarat inelegibles per la Diputació de Barcelona. 

 
Pels motius exposats, l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona proposa aprovar la convalidació de les actuacions reflectides en 
comunicacions electròniques i l’acta de 14 d’abril de 2010, conduents a la modificació 
de les obligacions del conveni de col·laboració formalitzat el 17 de desembre de 2007 
entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’OPAMSS, que regula la subvenció concedida a aquesta darrera entitat 
per a la realització del projecte "Red Metropolitana de Desarrollo Económico Local en 
el Área Metropolitana de San Salvador (REMDEL)", així com la liquidació del conveni i 
l’acceptació de la renúncia i reintegrament realitzat per l’OPAMSS. 
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II. EMPARAMENT JURÍDIC: 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a 
l’establert als articles 91 i 92 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès l’establert als articles 28 i 29 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, de 16 de gener de 2009 (BOP número 13, annex 1, de 15 de 
gener de 2009), sobre modificacions de la resolució de concessió i sobre el 
reintegrament de subvencions ja satisfetes, així com a l’article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
Atès l’establert a l’article 67.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a la 
convalidació dels actes de les administracions públiques. 
 
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, segons l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 4477/2012, 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, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Convalidar les actuacions reflectides en comunicacions electròniques i a 
l’acta de 14 d’abril de 2010, conduents a la modificació de les obligacions del conveni 
de col·laboració formalitzat el 17 de desembre de 2007 entre la Diputació de 
Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Oficina de 
Planificació de l’Àrea Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) que regula la 
subvenció concedida a aquesta darrera entitat per a la realització del projecte "Red 
Metropolitana de Desarrollo Económico Local en el Área Metropolitana de San 
Salvador (REMDEL)", d'acord amb els antecedents descrits a la part expositiva i en els 
termes dels punts dispositius següents.  

 
Segon.- Aprovar la reformulació del projecte REMDEL que va ser acordada per la 
comissió de seguiment de l'execució del conveni en l’acta de data de 14 d'abril de 
2010 i que va implicar l'adaptació pressupostària de la subvenció i de l’aportació de 
l’OPAMSS a la baixa a l'ensems que la de les despeses elegibles, d'acord amb els 
imports i conceptes següents: 

 



 24/133

A) Adaptació pressupostària: 
 

Reformulació partides 
Aportació 

entitats 
catalanes (€) 

Aportació 
soci local (€)

A.1. Terrenys i construccions 0 0 
A.2. Equips i suministres 13.937 22.502 
A.3. Recursos Humans (coordinació del projecte 
i unitat de desenvolupament) 

28.506 48.502 

A.4. Viatjes i estades (dietes i passatges aeris 
per a intercanvi institucional a Barcelona) 

26.395 0 

A.5. Auditoria i avaluació (avaluació activitats i 
memòria del projecte) 

855 0 

A.6. Altres (activitats de capacitació i fòrum de 
concertació) 

41.418 0 

Despeses indirectes 8.889 0 
Total reformulació 120.000* 71.004** 

 
* Correspon a la quantitat obtinguda de la reducció acordada, en data 14 d’abril de 2010, de l’aportació 
inicialment prevista de 280.000 € per les entitats catalanes (Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de 
Barcelona i Ajuntament de Barcelona) al projecte REMDEL. 
 
** Correspon a la quantitat obtinguda de la reducció acordada, en data 14 d’abril de 2010, de l’aportació 
inicialment prevista de 165.666 € per l’Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de San Salvador 
(OPAMSS) al projecte REMDEL. 

 
B) Reformulació de les despeses elegibles, que passen a ser les relacionades amb 
les activitats següents: 

-  Fòrum amb els actors locals dels 14 municipis de l’Àrea Metropolitana de San 
Salvador. 

-  Diagnòstic de necessitats per a polítiques locals de desenvolupament local 
(sorgit del Fòrum i de l’articulació dels actors). 

-  Activitats de capacitació institucional municipal per donar resposta a aquestes 
necessitats. 

-  Activitat institucional a Barcelona entre el COAMSS i el consorci. 
 

Tercer.- Acceptar la renúncia de l'OPAMSS als cent seixanta-dos mil cinc-cents 
vuitanta-vuit euros amb dotze cèntims (162.588,12) €, dels quals cent seixanta mil 
(160.000) € es corresponen a la part no executada del pressupost inicialment previst i 
acordat, i els dos mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb dotze cèntims (2.588,12) € 
restants, es corresponen a la part de despesa no elegible del total avançat per les 
entitats subvencionadores per manca de justificació suficient de la mateixa. 
 
Quart.- Acceptar el reintegrament d’aquests dos mil cinc-cents vuitanta-vuit euros amb 
dotze cèntims (2.588,12) €, corresponents a la part de despesa no elegible del total 
avançat per les entitats subvencionadores, en el benentès que d’aquest import s’han 
de detreure tres euros amb cinquanta cèntims (3,50) €, en concepte de comissions 
bancàries de la transferència realitzada per l’OPAMSS, que van a càrrec de la 
Diputació de Barcelona, tal i com s’indica a la part expositiva d’aquest dictamen. 
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Cinquè.- Acceptar la justificació final de l'execució del projecte subvencionat que ha 
estat aportada per l'OPAMSS. 
 
Sisè.- Notificar els acords precedents a l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i a l’Oficina de Planificació de l’Àrea Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS). 
 
15.- 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)”.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
I.  ANTECEDENTS 
 
1.- En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant 
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de sis milions 
(6.000.000) €, atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 
2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el 
Contracte de Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, 
regulador d’aquesta. 
 
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el 
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia 
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  
 
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, 6.000.000 €, es 
correspon amb el 66,67% del cost total subvencionable de l’acció, estimat en 
8.999.931 €. La contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 
33,33%, és a dir, 2.999.931 €, aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la 
Regió de Toscana. 
 
2.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de 14 de maig de 
2009 va ratificar el Decret núm. 3504/09 de 21 d’abril de 2009, d’aprovació del 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)”. 
 
Amb posterioritat a la firma del conveni, va sorgir la necessitat de modificar-lo, motiu 
pel qual les parts van signar tres addendes al mateix els mesos d’agost de 2009, gener 
de 2010 i març de 2011. 
 
3.- D’acord amb l’establert en el conveni de col·laboració entre ambdues institucions, 
modificat, tal com s’ha indicat, per posteriors addendes, la Diputació de Barcelona 
havia de transferir al Govern Provincial de Santa Fe fins a un màxim de 654.000 € per 
a l’execució de les activitats assenyalades en el conveni, d’acord amb el següent 
detall: 
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Conveni 1a. addenda 2a. addenda 3a. addenda Total 
265.000€ Increment de 9.000€ --- Increment de 380.000€ 654.000€

 
La darrera de les transferències assenyalades de 380.000 € va ser aprovada 
mitjançant Acord 971/10, parcialment modificat per l’Acord 58/11, per fer front a les 
despeses generades per l’organització del II Diàleg Eurollatinoamericà sobre Cohesió 
Social i Polítiques Públiques Locals. Aquest import s’havia de fer efectiu en diversos 
pagaments: un primer pagament, de 76.000 €, un cop rebuda la tercera addenda al 
conveni, un segon pagament de 284.000 €, que es tramitaria el mes d’abril de 2011 i 
un darrer pagament de 20.000 € que es reservava com a saldo. La justificació de 
l’import total executat es va preveure per abans del 31 de gener de 2012. 
 
D’acord amb aquestes previsions, la Diputació de Barcelona va transferir al Govern 
Provincial de Santa Fe la quantitat de 360.000 €, corresponents als dos primers 
pagaments. 
 
Arribada la data límit de justificació, el Govern Provincial de Santa Fe no va justificar la 
totalitat de l’import transferit, sinó només la quantitat de 288.248,32 €, justificació que 
es va realitzar mitjançant un informe de verificació de despeses elaborat per un auditor 
de comptes autoritzat. Per tant, de l’import transferit, no s’ha justificat la quantitat de 
71.751,68 €. 
 
4.- D’altra banda, i pel que fa a la justificació dels pagaments anteriors realitzats per la 
Diputació de Barcelona al Govern Provincial de Santa Fe en el marc del conveni de 
col·laboració entre ambdues institucions, cal assenyalar que del total de 123.000,96€ 
transferits mitjançant tres pagaments de 66.615 €, 9.000 € i 47.385,96 €, s’ha justificat 
la quantitat de 104.565,32 € i per tant, resten per justificar 18.435,64 €. 
 
Així doncs, del total de pagaments realitzats al Govern Provincial de Santa Fe per la 
Diputació de Barcelona (483.000,96) €, s’ha justificat la quantitat de 392.813,64 €, 
restant pendent de justificació la quantitat de 90.187,32 €. 
 
5.- En aquest sentit, es considera oportú reduir l’import màxim que es va aprovar 
transferir al Govern Provincial de Santa Fe, ajustant-lo a l’import total transferit fins a la 
data, tenint en compte que les despeses que es preveu realitzar per l’oficina regional 
de Santa Fe no superaran l’import que ja s’ha transferit i no s’ha justificat.  Així, es 
proposa reduir l’import total que correspondria transferir  en la quantitat de 
170.999,04€ -que correspon a la despesa no executada de la trobada URBsociAL 
(91.751,68) €, així com a la part que no es preveu utilitzar de l'import que es va 
aprovar transferir per a l’execució ordinària del projecte i encara no s'ha pagat 
(79.247,36) €-, quedant, doncs, un import resultant de 483.000,96 €. 
 
6.- Finalment, tenint en compte que s’estima que les despeses previstes per al normal 
funcionament de l’oficina regional de Santa Fe en l’actual període d’execució 
coincideixin amb l’import que el Govern Provincial de Santa Fe no ha justificat i que per 
tant aquesta quantitat està hores d’ara transferida i a disposició de la contrapart, no 
escau dur a terme cap transferència addicional per aquest concepte. 
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II.  EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea 
per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27), 
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, en el qual s’emmarca la 
present addenda d’execució al conveni de col·laboració proposada mitjançant aquest 
acte. 
 
I vist que la competència per a l’aprovació dels convenis específics per import superior 
als 100.000 € correspon a la Junta de Govern, segons l’epígraf 3.4.i.3) 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la reducció, per un import de cent setanta mil nou-cents noranta-nou 
euros amb quatre cèntims (170.999,04) € -que correspon a la despesa no executada 
de la trobada URBsociAL (91.751,68) €, així com a la part que no es preveu utilitzar de 
l'import que es va aprovar transferir per a l’execució ordinària del projecte i encara no 
s'ha pagat (79.247,36) €- de la quantitat màxima a transferir al Govern Provincial de 
Santa Fe..." de sis-cents cinquanta-quatre mil (654.000) € aprovada per decrets núm. 
3504/09 de 21 d’abril de 2009 (265.000) € i 7062/09, de 13 de juliol de 2009 (9.000) € i 
per Acord núm. 971/10 de 23 de desembre de 2010 (380.000) €, quedant, doncs, un 
import resultant de quatre-cents vuitanta-tres mil euros amb noranta-sis cèntims 
(483.000,96) €. 
 
Segon.- Determinar que l’import transferit per la Diputació de Barcelona al Govern 
Provincial de Santa Fe  en el marc de la tercera addenda al conveni i no justificat  per 
la contrapart -setanta-un mil set-cents cinquanta-un euros amb seixanta-vuit cèntims 
(71.751,68) €- es destinarà a l’execució ordinària del projecte. 
 
Tercer.- Constatar que, a banda de l’import determinat en l’Acord anterior, el Govern 
Provincial de Santa Fe té pendent de justificar la quantitat de divuit mil quatre-cents 
trenta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims (18.435,64) € i que per tant l’import total 
pendent de justificar és de noranta mil cent vuitanta-set euros amb trenta-dos cèntims 
(90.187,32) €. 
 
Quart.- Aprovar la quarta minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i el Govern Provincial de Santa Fe per a la implementació de 
l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el 
text de la qual s’incorpora a continuació: 
 



 28/133

“CUARTA ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA Y EL GOBIERNO PROVINCIAL DE SANTA FE (REPÚBLICA  
ARGENTINA) 
 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN “LOTE 2: OFICINA DE COORDINACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL III (OCO)” 
 
De una parte, el Gobierno Provincial de Santa Fe, con domicilio en Casa de Gobierno, 3 de 
Febrero 2649, S3000DEE Santa Fe y CUIT 30674619851, representada por su Gobernador 
Provincial, Dr. Antonio Bonfatti; 
 
De otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya, 126 -08008- de 
Barcelona (ESPAÑA) y NIF P-0800000-B, representada en este acto por  su Presidente, 
Excmo. Sr. Salvador Esteve i Figueras, a tenor de las competencias que le confiere el Texto 
Refundido 1/2012 sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB de 6.06.12) y asistido por su 
Secretaria General, Sra. Petra Mahillo García, en virtud de las facultades reservadas en el 
Decreto de la Presidencia de la Corporación de 2 de mayo de 2012 (BOPB de 16.05.12). 
 
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
En fechas 11 de mayo de 2009, por parte del Gobierno Provincial de Santa Fe, y 22 de 
Mayo de 2009, por parte de la Diputación de Barcelona, las partes firmaron el convenio de 
colaboración para la implementación de la acción “Lote 2: Oficina de coordinación y 
orientación del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
Con posterioridad a la firma del convenio, surgió la necesidad de realizar modificaciones al 
mismo, motivo por el cual se firmaron tres adendas en fechas agosto de 2009, enero de 
2010 y marzo de 2011. 
 
La tercera de las mencionadas adendas se suscribió para que el Gobierno Provincial de 
Santa Fe pudiera llevar a cabo el segundo encuentro URBsociAL, Diálogo Euro-
latinoamericano sobre Cohesión Social y Políticas Públicas Locales, a cuyo fin se 
incrementó la aportación de la Diputación de Barcelona al Gobierno Provincial en la 
cantidad de 380.000 €. 
 
Una vez finalizada dicha actividad, de la liquidación de los gastos ejecutados por el 
Gobierno Provincial de Santa Fe, resulta un saldo a favor de la Diputación de Barcelona por 
importe de 71.751,68 €. 
 
Por otra parte, en relación a los importes ejecutados por el Gobierno Provincial de Santa Fe 
en el marco del convenio para el normal funcionamiento de la oficina regional de Santa Fe 
en Rosario, resulta igualmente un saldo favorable a la Diputación de Barcelona por importe 
de 18.435,64 €.  
 
Teniendo en cuenta que el proyecto finaliza el 21 de noviembre de 2012, queda únicamente 
pendiente la última transferencia al Gobierno Provincial de Santa Fe para que puedan 
llevarse a cabo las actividades de la Oficina regional correspondientes al último periodo de 
ejecución de la acción (febrero a noviembre de 2012), la cual se estima en 90.187,32 €, 
importe que coincide con el saldo existente a favor de la Diputación de Barcelona.  
 
Por ello, teniendo en cuenta las variaciones entre los importes a transferir previstos en el 
convenio y sus posteriores adendas, el importe efectivamente ejecutado y la previsión de 
gasto para el actual periodo de ejecución de la acción, es conveniente llevar a cabo una 
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nueva modificación al convenio con el fin de regularizar los importes a transferir al Gobierno 
de Santa Fe. 
 
Que la presente adenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona de fecha [   ]. 
 
Por todo lo cual, ambas partes, de común acuerdo y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan esta cuarta adenda al convenio de colaboración, que se regirá por los 
siguientes   
 

PACTOS 
 

Primero.-  Modificación del Pacto Primero del convenio  
 
Teniendo en cuenta que recientemente ha sido aprobada una nueva modificación del 
presupuesto del contrato de subvención entre la Diputación de Barcelona y la Comisión 
Europea, se sustituye el contenido del Anexo 3 del convenio por el texto que se acompaña 
como Anexo 3 a la presente adenda.  
 
Segundo.-  Modificación del Pacto Segundo del convenio  
 
Se modifica el apartado 2 del Pacto Segundo del convenio, modificado a su vez por el Pacto 
Primero de la Primera adenda al mismo y el Pacto Primero de la Tercera Adenda, en el 
sentido de disminuir el importe máximo que la Diputación de Barcelona se compromete a 
transferir al Gobierno Provincial de Santa Fe en la cantidad de ciento setenta mil 
novecientos noventa y nueve euros con cuatro céntimos (170.999,04) € -que corresponde al 
gasto no ejecutado del encuentro URBsociAL (91.751,68) €, así como a la parte que no se 
prevé utilizar del importe que se aprobó transferir para la ejecución ordinaria del proyecto y 
aún no se ha pagado (79.247,36) €-, quedando un importe máximo a transferir al Gobierno 
Provincial de Santa Fe de cuatrocientos ochenta y tres mil euros con noventa y seis 
céntimos (483.000,96) €. Dicha cantidad ya ha sido totalmente transferida por la Diputación 
de Barcelona al Gobierno Provincial de Santa Fe mediante diferentes pagos mencionados 
en los anteriores antecedentes. 
 
Tercero.- Modificación del Pacto Tercero del convenio  
 
Con el fin de actualizar las actividades a desarrollar por el Gobierno Provincial de Santa Fe, 
se añade un nuevo punto al epígrafe e.5. “Otros costes, servicios” del apartado 2 del Pacto 
Tercero del convenio, modificado por las subsiguientes adendas: 

 
iii. Punto 5.3. “Costes de auditoría”. Sólo una parte del importe presupuestado.” 

 
Cuarto.-   Mantenimiento de los pactos no mencionados en la adenda 
 
El resto de pactos asumidos por las partes signatarias tanto en el convenio de colaboración 
original como en las adendas posteriores que no han sido modificados por los pactos 
anteriores de la presente adenda se mantienen en vigor tal y como fueron expresados en 
los mismos. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente adenda por 
duplicado, en los lugares y fechas indicados a continuación.” 

 
Cinquè.- Facultar la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció de tots 
els actes necessaris per a l’execució dels precedents acords.  
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Sisè.-  Notificar els presents acords al Govern Provincial de Santa Fe. 
 
Servei de Govern Local 
 
16.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics atorgats 
en el marc de la convocatòria 2011, de l’àmbit de suport als serveis i activitats 
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, que 
s’havien d’executar en el període de l’1 de gener de 2011 i 31 de desembre de 
2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012.- 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 14 d’abril de 2011, va 
aprovar el dictamen de resolució dels ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria 
pública per a l’exercici 2011 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
D’acord amb l’article 23 i 25 de l’esmentada convocatòria, l’execució de les actuacions 
en raó de les quals es van atorgar els ajuts s’havien d’executar en el període de l’1 de 
gener de 2011 al 31 de desembre de 2011 i justificar com a màxim fins el 31 de març 
de 2012, a excepció de les declarades plurianuals. 
 
Atès que l’article 33.2 de la convocatòria estableix que, un cop transcorreguts els 
terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un termini improrrogable per 
presentar la documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents , 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut . 
 
Per escrit de 16 d’abril de 2012, dirigit als ens beneficiaris, es va habilitar un termini 
d’audiència de l’1 d’abril al 23 de maig de 2012 per a presentar a la Diputació la 
documentació de justificació dels ajuts que estiguessin pendents de justificar-se a 
excepció de: 
 

- Els ajuts econòmics per als quals es va aprovar una pròrroga específica del 
termini d’execució fins al 30 de març de 2012 i justificació fins el 30 de juny de 
2012. 

 
- Els ajuts d’execució plurianual, en regir-se pels seu terminis específics. 

 
En l’esmentada comunicació s’advertia que, transcorregut el termini anterior sense que 
la justificació i/o esmena dels defectes s’hagués produït, es procediria a la liquidació 
dels ajuts esmentats  i la revocació dels ajuts no justificats.  
 
Transcorregut el termini d’audiència, es dóna aquesta situació:   
 
 Existeixen ajuts pendents de justificar, que s’han de donar de baixa per revocació. 
 Alguns ens beneficiaris, dins del termini establert per justificar, han comunicat a la 

Diputació la seva renúncia als ajuts atorgats.    
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 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 
seus recursos existents en ajuts econòmics, i la seva liquidació i tancament definitiu, 
que pot comportar revocació de recursos. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la liquidació dels ajuts econòmics atorgats per la Junta de Govern 
d’aquesta  Diputació en reunió de 14/4/2011 en el marc de la convocatòria 2011, de 
l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, que s’havien d’executar en el període de l’1 de gener 
de 2011 i 31 de desembre de 2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012. 
 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts que s’indiquen a continuació, en el 
marc de la liquidació esmentada en l’acord primer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AJUTS QUE ES DONEN DE BAIXA PER REVOCACIÓ 
 
 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat Dona-

Home 

AJ. ARENYS DE MAR P0800600I 11Y72243 

L'Espai Lila punt de 
referència per les dones i 
activitats en polítiques 
locals d'Igualtat segons 
PAMIG 

4.000 2010/0011197 1203900854 G/60301/232A1/46280 

Gerència de 
Serveis  

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. AVIA P0801100I 11Y74915 
Cursos d'introducció i  
perfeccionament a les 
TIC 

1.000 2010/0011130 1203900948 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. BADIA DEL VALLES P0831200A 11Y74269 

Obres de Millora i 
reforma del Mercat 
Municipal 

12.000 2010/0011075 1203900926 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
AJ. BARBERA DEL VALLES P0825200I 11Y74316 

Conjunt d'accions de 
control de contaminació 
atmosfèrica i de qualitat 
de l'aigua del riu Ripoll 

4.750 2010/0011122 1203900856 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. BERGA P0802200F 11Y74882 
Pla de difusió de 
l'administració electrònica 
a Berga 

3.172,37 2010/0011130 1203900949 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. BERGA P0802200F 11Y74243 

Projecte bàsic i executiu 
de la reforma del Mercat. 
Campanya de 
comunicació. 

12.000 2010/0011075 1203900925 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. CALDERS P0803400A 11Y74892 

Gestió electrònica 
d'expedients de 
secretaria i urbanisme de 
l'Ajuntament de Calders 

17.354,89 2010/0011130 1203900950 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E 11Y73989 

Dinamització del teixit 
comercial en el marc de 
les Tres Viles 

1.000 2010/0011075 1203900893 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E 11Y73994 

Ordenació comercial a 
Caldes d'Estrac en el 
marc de les Tres Viles 

500 2010/0011075 1203900894 G/30300/431A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. CALDES D'ESTRAC P0803200E 11Y75635 

Control i manteniment de 
colònies felines i atenció 
dels animals de 
companyia trobats a la 
via pública 

1.000 2010/0011078 1203900808 G/60401/313A0/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. CAMPINS P0803800B 11Y75636 
CONTROL POBLACIO 
DE GATS 

1.000 2010/0011078 1203900814 G/60401/313A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. CANYELLES P0804200D 11Y74213 MERCAT SETMANAL 2.000 2010/0011075 1203900919 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. CAPOLAT P0804400J 11Y73655 

EDICIÓ DE TRÍPTICS 
DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA DE 
CAPOLAT 

500 2010/0011081 1203900823 G/30200/432A0/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. CARME P0804700C 11Y75702 

Campanya de cens i 
identificació d'animals de 
companyia a Carme i de 
tinença responsable 

1.000 2010/0011078 1203900811 G/60401/313A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 
AJ. CASTELLCIR P0805400I 11Y72765 

Esdeveniments lúdics 
gent gran 

599 2010/0011083 1203900928 G/30400/341A0/46281 

Gerència de 
Turisme 

AJ. CASTELLTERÇOL P0806300J 11Y73666 

Edició del monogràfic 
FRED, NEU I GEL - Les 
Poues de Glaç al 
Moianès 

1.000 2010/0011081 1203900824 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 

AJ. CERDANYOLA DEL 
VALLES 

P0826600I 11Y74326 
Adquisició d'un 
sonòmetre per al control 
d'activitats i instal.lacions 

3.500 2010/0011122 1203900860 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. CERVELLO P0806700A 11Y74153 

13a Fira de Cervelló i 5a 
Trobada del Vidre 

5.000 2010/0011075 1203900905 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. CORNELLA DE 
LLOBREGAT 

P0807200A 11Y73846 
AGENDA D'ACTIVITATS 
2011 CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT 

1.500 2010/0011081 1203900826 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 
AJ. ESPUNYOLA, L' P0807700J 11Y73060 

XIV MARXA BTT DE 
L'ESPUNYOLA 

1.000 2010/0011083 1203900929 G/30400/341A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. ESPUNYOLA, L' P0807700J 11Y73692 
Jornada anual de 
promoció de la Ruta 
Ramadera 

500 2010/0011081 1203900828 G/30200/432A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 
AJ. FOGARS DE MONTCLUS P0808000D 11Y72943 

5ena Caminada del 
Senglar 

700 2010/0011083 1203900930 G/30400/341A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. FOGARS DE MONTCLUS P0808000D 11Y73678 
2ona Mostra 
Gastronòmica 

500 2010/0011081 1203900825 G/30200/432A0/46280 

Oficina del Pla 
Jove 

AJ. FONOLLOSA P0808300H 11Y74635 
POLÍTIQUES D'ACCÉS 
AL MÓN LABORAL 

400 2010/0011134 1203900900 G/60302/339A1/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. GAVA P0808800G 11Y74887 

Desenvolupament de la 
seu electrònica i posta en 
marxa de 23 tràmits on-
line 

24.659,21 2010/0011130 1203900955 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
AJ. GAVA P0808800G 11Y74325 

Adquisició de sonòmetre 
per al control d'activitats 

5.000 2010/0011122 1203900861 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. GIRONELLA P0809100A 11Y74830 

Cursos informàtica per 
formar la ciutadania amb 
els processos 
d'administració 
electrònica 

1.000 2010/0011130 1203900956 G/12100/928A0/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. GIRONELLA P0809100A 11Y75687 
Control de les colònies de 
gats 

1.000 2010/0011078 1203900815 G/60401/313A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. LLACUNA, LA P0810300D 11Y74940 FOMENT DE LES TIC 1.371,49 2010/0011130 1203900958 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. MANRESA P0811200E 11Y74156 

Difusió de les activitats 
firals al Palau Firal de 
Manresa 

3.000 2010/0011075 1203900916 G/30300/431A0/46280 

Servei de 
Suport a les 
Polítiques de 

Consum 

AJ. MANRESA P0811200E 11Y71867 
Oficina Comarcal 
d'Informació al 
Consumidor 

8.690 2010/0011079 1203900799 G/60402/493A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. MASIES DE VOLTREGA, 
LES 

P0811600F 11Y73691 
Turisme a Les Masies de 
Voltregà 

750 2010/0011081 1203900827 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. MASNOU, EL P0811700D 11Y74799 

Millorar el canal 
presencial i virtual 
d'atenció al ciutadà 
mitjançant la potenciació 
de la tramitació on-line 

3.770,68 2010/0011130 1203900959 G/12100/928A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. MEDIONA P0812100F 11Y74856 

APROPA'T A LES 
NOVES TECNOLOGIES: 
CIUTADANIA + 
ADMINISTRACIÓ 

1.000 2010/0011130 1203900960 G/12100/928A0/46280 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat Dona-

Home 

AJ. MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

P0812600E 11Y72181 
impuls politiques 
d'igualtat 

1.000 2010/0011197 1203900853 G/60301/232A1/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. MONTMAJOR P0813100E 11Y75616 
cens i esterilització 
d'animals de companyia 

1.000 2010/0011078 1203900806 G/60401/313A0/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. MONTMANEU P0813200C 11Y75415 
CONTROL INTEGRAL 
D'AUS URBANES 

1.000 2010/0011078 1203900802 G/60401/313A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

P0813500F 11Y74148 Fira dels artesans 2.000 2010/0011075 1203900902 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. MONTORNES DEL 
VALLES 

P0813500F 11Y73712 
Promoció de les fires i 
jornades d'artesans i 
comerciants 

1.000 2010/0011081 1203900829 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. MONTSENY P0813600D 11Y73713 
Publicació Turística del 
Municipi 

500 2010/0011081 1203900839 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. OLESA DE 
BONESVALLS 

P0814500E 11Y74822 

Gestió electrònica 
d'expedients amb 
implantació de la 
signatura electrònica. 

21.000 2010/0011130 1203900961 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

P0814600C 11Y74310 Adquisició de sonòmetre 4.150 2010/0011122 1203900866 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. PIERA P0816000D 11Y74807 
Tramitació on-line: 
Carpeta del ciutadà 

2.476,05 2010/0011130 1203900963 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. PIERA P0816000D 11Y74050 

DINAMITZACIO DEL 
COMERÇ LOCAL 

4.500 2010/0011075 1203900918 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. PIERA P0816000D 11Y74221 

PROMOCIO DEL 
MERCAT MUNICIPAL 

2.500 2010/0011075 1203900921 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. PLA DEL PENEDES, EL P0816300H 11Y73909 

Comerç de producte 
artesà 

1.500 2010/0011075 1203900890 G/30300/431A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 
AJ. PREMIA DE DALT P0823000E 11Y72426 Esports i integració 1.000 2010/0011083 1203900931 G/30400/341A0/46281 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
AJ. PUJALT P0817500B 11Y74384 

Jornada sobre les 
energies renovables a 
l'observatori de Pujalt 

1.500 2010/0011123 1203900868 G/50500/172B2/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. RELLINARS P0817800F 11Y73724 RELLINARS TURÍSTIC 1.000 2010/0011081 1203900838 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. SABADELL P0818600I 11Y73727 
Reedició plànols turístics 
de Sabadell 

1.500 2010/0011081 1203900830 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. SABADELL P0818600I 11Y73728 
Edició de fitxes 
d'itineraris pel rodal de 
Sabadell 

1.500 2010/0011081 1203900831 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. SANT CELONI P0820100F 11Y73905 Sant Celoni Comerç 9.000 2010/0011075 1203900889 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
AJ. SANT FELIU SASSERRA P0821100E 11Y74329 

ADQUISICIÓ D'UN 
SONÒMETRE PER AL 
CONTROL 
D'ACTIVITATS I 
INSTAL·LACIONS 

1.800 2010/0011122 1203900869 G/50500/172B1/46280 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat Dona-

Home 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

P0819200G 11Y72186 

PROGRAMA 
D'ACTIVITATS PER A 
FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓ DE LES 
DONES 

1.000 2010/0011197 1203900946 G/60301/232A1/46280 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies 

per al 
Desenvolupame

nt Econòmic 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

P0819200G 11Y75828 

Pla d'acció per al 
desenvolupament 
econòmic de Sant Iscle 
de Vallalta 

2.592 2010/0011138 1203900820 G/30102/439A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
AJ. SANT JOAN DESPI P0821600D 11Y74330 

Adquisició d'un 
sonòmetre per a la policia 
local per al control de la 
contaminació acústica 

1.357,34 2010/0011122 1203900870 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 11Y74238 

Materialització de 
campanyes de promoció i 
difusió del mercat 
Municipal 

3.250 2010/0011075 1203900922 G/30300/431A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. SANT JUST DESVERN P0821900H 11Y74249 

Implantació de sistemes 
de les tecnologies de la 
informació i la 
comunicació 

3.750 2010/0011075 1203900923 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. SANT LLORENÇ SAVALL P0822100D 11Y73742 
Edició de material gràfic 
de promoció de la Festa 
del Pi de Maig 

1.000 2010/0011081 1203900832 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 

AJ. SANT PERE DE 
TORELLO 

P0823300I 11Y74331 
Adquisició d'un aparell 
per mesurar la 
contaminació acústica 

1.800 2010/0011122 1203900871 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 

AJ. SANT PERE DE 
TORELLO 

P0823300I 11Y72439 
ESPORTS PER A TOTS, 
TOTS PER A L'ESPORT 

1.500 2010/0011083 1203900932 G/30400/341A0/46281 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat Dona-

Home 

AJ. SANT PERE DE 
VILAMAJOR 

P0823400G 11Y72168 PER A TU, DONA 1.658,87 2010/0011197 1203900883 G/60301/232A1/46280 

Servei d'Acció 
Social 

AJ. SANT QUIRZE DEL 
VALLES 

P0823800H 11Y75898 

Desenvolupament d' 
actuacions dins del Pla 
de drogodependències 
municipal 

1.000 2010/0009869 1203900810 G/60101/231A1/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. SANT SADURNI 
D'OSORMORT 

P0824100B 11Y75729 

Recollida, dipòsit i control 
dels animals de 
companyia perduts o 
abandonats a St. Sadurní 
d'Osormort 

566 2010/0011078 1203900812 G/60401/313A0/46280 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat Dona-

Home 

AJ. SANT VICENÇ  
DE CASTELLET 

P0826200H 11Y72129 
PROMOCIÓ DE LA 
DONA 

1.000 2010/0011197 1203900884 G/60301/232A1/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 

AJ. SANT VICENÇ DE 
CASTELLET 

P0826200H 11Y74314 

Contaminació acústica i 
avaluació de la qualitat 
dels sistemes hídrics - 
Adquisició de sonòmetres 

4.150 2010/0011122 1203900872 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

AJ. SANT VICENÇ DELS 
HORTS 

P0826300F 11Y74059 
PLA ANUAL DE 
DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL 

9.000 2010/0011075 1203900920 G/30300/431A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat Dona-

Home 

AJ. SANT VICENÇ DELS 
HORTS 

P0826300F 11Y72148 
Desenvolupament de 
polítiques d'igualtat de 
gènere 

5.561,77 2010/0011197 1203900850 G/60301/232A1/46280 

Servei de 
Mercat de 

Treball 

AJ. SANT VICENÇ DELS 
HORTS 

P0826300F 11Y75116 
RE-CONEIXEMENT 
TEIXIT EMPRESARIAL 

15.393,71 2010/0011136 1203900941 G/30101/241A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 
AJ. SANTPEDOR P0819100I 11Y72407 

CASAL ESPORTIU 
D'ESTIU 

1.000 2010/0011083 1203900933 G/30400/341A0/46281 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 
AJ. SENTMENAT P0826700G 11Y72409 Campus Esportiu d'Estiu 1.500 2010/0011083 1203900934 G/30400/341A0/46281 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

P0825600J 11Y74165 
Actuació de millora, 
promoció i consolidació 
de la fira medieval 

1.800 2010/0011075 1203900906 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

P0825600J 11Y73260 Festa de l'Esport 1.000 2010/0011083 1203900935 G/30400/341A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. SURIA P0827400C 11Y74814 

Millorar el canal 
presencial/ virtual 
d'atenció al ciutadà - La 
carpeta ciutadana 

1.833,56 2010/0011130 1203900972 G/12100/928A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. TAVERTET P0828000J 11Y73756 
X Fira del Llibre de 
Muntanya 

1.500 2010/0011081 1203900834 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. TAVERTET P0828000J 11Y73757 
Reedició fulletó 
promocional de Tavertet 

500 2010/0011081 1203900833 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. TEIA P0828100H 11Y74149 FIRA VERDA 1.000 2010/0011075 1203900903 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. TEIA P0828100H 11Y74172 FIRA BOLET 1.000 2010/0011075 1203900904 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. TEIA P0828100H 11Y73758 
JORNADES 
GASTRONÒMIQUES 
DEL VI DO ALELLA 

1.000 2010/0011081 1203900835 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis 

d'Esports 
AJ. TIANA P0828200F 11Y72891 Ride Tiana 1.215 2010/0011083 1203900936 G/30400/341A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº d'expedient

Document  
comptable 
d'ajust de 

valor agrupat 

Aplicació pressupostària 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 
AJ. TORELLO P0828500I 11Y74307 

ACTUACIONS QUE 
CONTEMPLA EL PLA 
D'ACCIO DE L'ENERGIA 
SOTENIBLE A TORELLO 

3.500 2010/0011121 1203900873 G/50500/172B0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. VALLGORGUINA P0829500H 11Y74206 

Coordinació treballs inici 
1r. mercat agroecològic 
nocturn i prox. 
Vallgorguina i Baix 
Montseny 

5.400 2010/0011075 1203900917 G/30300/431A0/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. VALLROMANES P0829700D 11Y75283 
Vallromanes t'ajuda a 
plantar cara al Tabac 

1.009 2010/0011078 1203900804 G/60401/313A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. VILASSAR DE DALT P0821300A 11Y73988 

Campanyes 
"Promocionen el comerç" 

4.500 2010/0011075 1203900892 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. VILASSAR DE MAR P0821700B 11Y73879 
Foment de la cuina 
autòctona de Vilassar de 
Mar i el Maresme 

1.000 2010/0011081 1203900836 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Serveis de 

Comerç 
AJ. VILOBI DEL PENEDES P0830500E 11Y73979 

Creació de la marca 
comercial, la identificació 
i la senyalització 
comercial del municipi 

4.500 2010/0011075 1203900891 G/30300/431A0/46280 

Servei de Salut 
Pública 

CONSELL COM. D'OSONA P5800015I 11Y75740 

Actuacions en favor de 
l'adopció dels animals 
abandonats recollits al 
CAAD que dona servei al 
Consell Comarcal 
d'Osona 

1.000 2010/0011078 1203900813 G/60401/313A0/46580 

Oficina de 
Difusió Artística 

INSTITUT MUNICIPAL 
D'ACCIO CUL 

P0800072A 11Y72308 Festival Shakespeare 11.000 2010/0011214 1203900798 G/40103/335A0/46280 

Gerència de 
Serveis de Medi 

Ambient 

MANCOMUNITAT D'AIGUES 
DE MERLE 

P0800155D 11Y74383 
Jornada de portes 
obertes 

1.000 2010/0011123 1203900874 G/50500/172B2/46380 

Gerència de 
Serveis 

d'Educació 

PATR. MPAL. SERVS. SOC. 
ST. ES 

P5820701J 11Y73469 
Dinàmiques per a 
famílies amb fills/es 
adolescents 

547 2010/0011237 1203900878 G/40300/323A0/46280 

 



 

 40/133 

Tercer.- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
AJUTS QUE ES DONEN DE BAIXA PER RENÚNCIA DE L’ENS BENEFICIARI 
 
 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació de la 

Diputació 
Nº d'expedient 

Doc. comptable 
d'ajust de valor 

agrupat 
Aplicació pressupostària 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-Home
AJ. CUBELLES P0807300I 11Y72194 Treballant les Diades 3.725,71 2010/0011197 1203900855 G/60301/232A1/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 

P0807600B 11Y74834 

IMPLANTACIÓ D'UNA 
EINA DE GESTIÓ I 
COMUNICACIÓ 
D'INCIDÈNCIES A L'ESPAI 
PÚBLIC 

2.945,48 2010/0011130 1203900952 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. FRANQUESES 
DEL VALLES, LES 

P0808500C 11Y74797 

Gestió electrònica 
d'expedients 
d'administratius i dels 
òrgans col·legiats de 
l'Ajuntament de Les 
Franqueses del Vallès 

12.886,48 2010/0011130 1203900953 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. GALLIFA P0808600A 11Y74849 
PLA ESTRATEGIC e-
ADMINISTRACIÓ 

1.371,49 2010/0011130 1203900954 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. ORIS P0814900G 11Y74916 
Curs d'accés electrònic als 
serveis públics 

1.828,65 2010/0011130 1203900962 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. PIERA P0816000D 11Y72808 HIPOTERAPIA 500 2010/0011083 1203900789 G/30400/341A0/46281 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. POBLA DE 
LILLET, LA 

P0816500C 11Y74836 
Millora del servei 
d'administració electrònica 
de La Pobla de Lillet 

4.485,76 2010/0011130 1203900964 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. SANT CELONI P0820100F 11Y74905 
Segona setmana TIC a 
Sant Celoni 

5.496,13 2010/0011130 1203900966 G/12100/928A0/46280 



 

Centre Gestor Ens local beneficiari NIF Codi XBMQ Actuació 
Aportació de la 

Diputació 
Nº d'expedient 

Doc. comptable 
d'ajust de valor 

agrupat 
Aplicació pressupostària 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. SANT ESTEVE 
SESROVIRES 

P0820700C 11Y74826 

PROJECTE 
D'IMPLANTACIÓ D'UN 
REGISTRE D'ENTRADES I 
SORTIDES, UN 
SEGUIMENT 
D’EXPEDIENTS I UNA 
OFICINA VIRTUAL 
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
A L'AJUNTAMENT DE 
SANT ESTEVE 
SESROVIRES 

9.244,19 2010/0011130 1203900967 G/12100/928A0/46280 

Oficina del Pla Jove 
AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

P0819200G 11Y74564 
LES DROGUES I ELS 
JOVES, INFORMACIÓ I 
PREVENCIÓ 

400 2010/0011134 1203900899 G/60302/339A1/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. SANT VICENÇ 
DE TORELLO 

P0826500A 11Y74925 
Alfabetització digital per 
part de la ciutadania 

1.000 2010/0011130 1203900968 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. STA. 
MARGARIDA DE 
MONTBUI 

P0825000C 11Y74878 

Millorar el canal presencial i 
virtual d'atenció al ciutadà 
mitjançant la potenciació de 
tramitació on-line 

3.872,39 2010/0011130 1203900969 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. STA. MARIA DE 
MARTORELLES 

P0825600J 11Y74813 
Projecte gestió electrònica 
d'expedients 

21.033,21 2010/0011130 1203900970 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. STA. PERPETUA 
DE MOGODA 

P0826000B 11Y74812 

Plan de Modernización 
Municipal del Ayuntamiento 
de Santa Perpetua de 
Mogoda 

25.321,94 2010/0011130 1203900971 G/12100/928A0/46280 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-Home
AJ. TIANA P0828200F 11Y72214 PROMOCIÓ D'IGUALTAT 1.388,61 2010/0011197 1203900881 G/60301/232A1/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. VALLROMANES P0829700D 11Y74890 
Accés de la ciutadania a 
l'administració electrònica 

1.000 2010/0011130 1203900974 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

INSTITUT 
MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DE 
MATARÓ 

P5812008J  11Y74044 
Foment de la cooperació 
entre entitats sectorials 
locals 

1.000 2010/0011075 1203900718 G/30300/431A0/46280 
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Quart.- Reduir l’import dels ajuts que s’indiquen a continuació, en el marc de la 
liquidació esmentada en l’acord primer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
AJUTS QUE ES DONEN DE BAIXA PER MENOR IMPORT JUSTIFICAT 
 

Centre Gestor 
Ens local 

beneficiari 
NIF Codi XBMQ Actuació 

Aportació de 
la Diputació 

Import de 
la reducció

Nº d'expedient 
Doc. comptable 
d'ajust de valor 

agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. ALELLA P0800300F 11Y72527 DONA VALOR A L'ESPORT ! 1.500 93,99 2010/0011083 1203900393 G/30400/341A0/46281 

Servei de Mercat de 
Treball 

AJ. ARGENTONA P0800900C 11Y74942 
L'OCUPABILITAT PER 
COMPETÈNCIES EN EL CLUB 
DE FEINA 

9.618,98 0,60 2010/0011136 1203900648 G/30101/241A0/46280 

Servei de Mercat de 
Treball 

AJ. ARGENTONA P0800900C 11Y74944 

PROSPECCIÓ EMPRESARIAL 
ADAPTADA AL MODEL 
D'OCUPABILITAT PER 
COMPETÈNCIES 

9.618,98 0,70 2010/0011136 1203900704 G/30101/241A0/46280 

Oficina de 
Participació 
Ciutadana 

AJ. BRUC, EL P0802500I 11Y71920 
FIRA DE LES ENTITATS DEL 
BRUC (2011) 

2.000 27,63 2010/0011193 1203900877 G/60304/924A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. CALELLA P0803500H 11Y74278 
Substitució de bombetes 
dicròiques per mòduls leds en 
equipaments municipals 

3.000 12,24 2010/0011121 1203900857 G/50500/172B0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. CAMPINS P0803800B 11Y74845 
Posat al dia amb les noves 
tecnologies 

1.828,65 28,65 2010/0011130 1203900951 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. CANET DE MAR P0803900J 11Y74311 
Estudi per a la protecció i 
restauració dels rials i del seu 
entorn 

4.750 250 2010/0011122 1203900858 G/50500/172B1/46280 

Oficina del Pla Jove AJ. CANYELLES P0804200D 11Y74701 
Programa de desenvolupament 
Pla Local de Joventut 2011 

3.000 248,23 2010/0011134 1203900901 G/60302/339A1/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. CARME P0804700C 11Y75239 

Cicle de xerrades i tallers 
d'educació per a la salut 
adreçades a la població en 
general 

2.500 1.406,97 2010/0011078 1203900803 G/60401/313A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. CASTELLAR 
DEL VALLES 

P0805000G 11Y74317 
Estudi de l'evolució de la qualitat 
de les aigües i els ecosistemes 
del riu Ripoll 

4.220 1.192,48 2010/0011122 1203900859 G/50500/172B1/46280 

Servei de Polítiques 
de Diversitat i 

Ciutadania 

AJ. FRANQUESES 
DEL VALLÈS, LES 

P0808500C 11Y72002 
PROGRAMA DIVERSITAT I 
CONVIVÈNCIA 2011 

5.751,07 3.176,85 2010/0011215 1203900801 G/60303/232A4/46280 



 

Centre Gestor 
Ens local 

beneficiari 
NIF Codi XBMQ Actuació 

Aportació de 
la Diputació 

Import de 
la reducció

Nº d'expedient 
Doc. comptable 
d'ajust de valor 

agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-
Home 

AJ. GELIDA P0809000C 11Y72100 
PROGRAMA D'IGUALTAT DE 
GÈNERE 

2.000 38,58 2010/0011197 1203900846 G/60301/232A1/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. GIRONELLA P0809100A 11Y74145 
PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE LA 
FIRA DEL MOTOR - FIRA DE 
SANT JOSEP 

3.000 814,54 2010/0011075 1203900780 G/30300/431A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. GIRONELLA P0809100A 11Y73350 
FESTA DE L'ESPORT A 
GIRONELLA 

1.215 145,80 2010/0011083 1203900396 G/30400/341A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. GRANOLLERS P0809500B 11Y74318 
Programa de control d'explotació 
i qualitat de l'aigua de l'aqüífer 

5.000 277,29 2010/0011122 1203900862 G/50500/172B1/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. GUALBA P0809600J 11Y74888 
ACTIVITATS FORMATIVES AL 
PUNT TIC GUALBA 

1.828,65 1.329,95 2010/0011130 1203900957 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. GUARDIOLA DE 
BERGUEDA 

P0809800F 11Y74144 
FIRA DE TARDOR A 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

1.980 110,87 2010/0011075 1203900927 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. MANRESA P0811200E   11Y73698 
Edició de material de difusió del 
patrimoni turístic de Manresa 

5.000 565,60 2010/0011081 1203900716 G/30200/432A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. MONTMAJOR P0813100E 11Y74137 " Mercat i Tradició " 2.400 113,19 2010/0011075 1203900778 G/30300/431A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. MONTMANEU P0813200C 11Y74324 adquisició de sonòmetres 4.000 622,84 2010/0011122 1203900863 G/50500/172B1/46280 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. MUNTANYOLA P0812800A 11Y74349 
ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

1.500 558,44 2010/0011123 1203900864 G/50500/172B2/46280 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. MURA P0813800J 11Y73068 
VIII Caminada Popular pel País 
de les Tines 

1.090 90,30 2010/0011083 1203900790 G/30400/341A0/46280 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-
Home 

AJ. NAVAS P0814000F 11Y72215 Programa d'Igualtat de Gènere 1.771,37 238,21 2010/0011197 1203900849 G/60301/232A1/46280 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. ODENA P0814200B 11Y74332 
Estudi del Sistema hídric del Toll 
del Cavaller 

5.000 0,34 2010/0011122 1203900865 G/50500/172B1/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. OLESA DE 
BONESVALLS 

P0814500E   11Y73770 
Edició d'un plànol d'informació 
turística del municipi 

1.000 480,80 2010/0011081 1203900724 G/30200/432A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. OLESA DE 
MONTSERRAT 

P0814600C   11Y73771 
OLESA DE MONTSERRAT ENS 
APASSIONA 

1.000 2,90 2010/0011081 1203900715 G/30200/432A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. PALAFOLLS P0815400G 11Y74095 
ACCIONS DE FOMENT DE 
FIRES LOCALS (PALAFOLLS) 

2.000 107,59 2010/0011075 1203900385 G/30300/431A0/46280 



 

Centre Gestor 
Ens local 

beneficiari 
NIF Codi XBMQ Actuació 

Aportació de 
la Diputació 

Import de 
la reducció

Nº d'expedient 
Doc. comptable 
d'ajust de valor 

agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Oficina Tècnica 
d'Estratègies per al 
Desenvolupament 

Econòmic 

AJ. PARETS DEL 
VALLES 

P0815800H 11Y75815 
Pla Estratègic de Parets del 
Vallès "Parets, com tu el vols 
2010-2025" 

7.200 2.292,90 2010/0011138 1203900817 G/30102/439A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. POBLA DE 
LILLET, LA 

P0816500C 11Y74133 
Dinamització Fira de la baronia 
dels Mataplana i Fira del Bolet de 
La Pobla de Lillet 

4.000 3.226,07 2010/0011075 1203900776 G/30300/431A0/46280 

Gerència de 
Turisme 

AJ. PRATS DE REI, 
ELS 

P0816900E 11Y73767 
3ª EDICIÒ DE LA CAMINADA 
PER LA RUTA DE LA BATALLA 
DELS PRATS DE REI 

500 197,35 2010/0011081 1203900837 G/30200/432A0/46280 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-
Home 

AJ. PREMIA DE 
MAR 

P0817100A 11Y72217 Programa Dones 6.210,93 930,93 2010/0011197 1203900944 G/60301/232A1/46280 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. PUIG REIG P0817400E 11Y72583 
CAP NEN SENSE SABER 
NADAR 

1.341 7,60 2010/0011083 
No s'ha 

incorporat a 
romanents 

G/30400/341A0/46281 

Gerència de Serveis 
de Medi Ambient 

AJ. PUIGDALBER P0817300G 11Y74355 

EDUCACIÓ PER LA GESTIÓ 
CORRECTA DELS RESIDUS, 
FOMENT DEL RECICLATGE, 
ESTALVI ENERGÈTIC I 
D'AIGUA 

1.500 1.067,13 2010/0011123 1203900867 G/50500/172B2/46280 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. PUIGDALBER P0817300G 11Y73026 
SEGONA MILLA URBANA A 
PUIGDÀLBER 

1.090 396,87 2010/0011083 1203900791 G/30400/341A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Assistència al 
Govern Local 

AJ. RUPIT I PRUIT P0818500A 11Y74899 Tallers d' iniciació a la informàtica 1.828,65 2 2010/0011130 1203900965 G/12100/928A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. SABADELL P0818600I 11Y74029 

PLA DE DINAMITZACIÓ 
COMERCIAL DEL PG. DE LA 
PLAÇA MAJOR I PG. 
MANRESA, OBRES METRO 

2.500 1.500 2010/0011075 1203900775 G/30300/431A0/46280 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-
Home 

AJ. SANT HIPOLIT 
DE VOLTREGA 

P0821400I 11Y72102 
Participació sociocultural i 
formativa de les dones 

1.000 351 2010/0011197 1203900947 G/60301/232A1/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. SANT ISCLE DE 
VALLALTA 

P089200G 11Y73948 

GERÈNCIA I 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA 
DE COMERÇ LOCAL DE SANT 
ISCLE DE VALLALTA 

5.000 2.055,21 2010/0011075 1203900719 G/30300/431A0/46280 



 

Centre Gestor 
Ens local 

beneficiari 
NIF Codi XBMQ Actuació 

Aportació de 
la Diputació 

Import de 
la reducció

Nº d'expedient 
Doc. comptable 
d'ajust de valor 

agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Servei de Mercat de 
Treball 

AJ. SANT JUST 
DESVERN 

P0821900H 11Y74965 
PROSPECCIÓ D'OFERTES I 
INSERCIÓ LABORAL S.L.O. 
2011 

36.111,15 4.219,62 2010/0011136 1203900937 G/30101/241A0/46280 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-
Home 

AJ. SANT MARTI 
SARROCA 

P0822700A 11Y72124 Dia Internacional de les Dones 1.000 65 2010/0011197 1203900848 G/60301/232A1/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. SANT VICENÇ 
DE CASTELLET 

P0826200H 11Y74181 III FIRA DEL VAPOR 5.000 1.059,47 2010/0011075 1203900777 G/30300/431A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. SANT VICENÇ 
DE TORELLO 

P0826500A 11Y72910 
Torneig de futbol per dinamitzar 
l'esport 

1.215 444,55 2010/0011083 1203900792 G/30400/341A0/46280 

Gerència de Serveis 
d'Esports 

AJ. SOBREMUNT P0827100I 11Y73282 Festa de l'esport 1.090 29,50 2010/0011083 
No s'ha 

incorporat a 
romanents 

G/30400/341A0/46280 

Oficina de Promoció 
de Polítiques 

d'Igualtat Dona-
Home 

AJ. STA. MARIA DE 
PALAUTORDERA 

P0825900D 11Y72115 Activitats igualtat home-dona 2.000 157 2010/0011197 1203900847 G/60301/232A1/46280 

Servei de Salut 
Pública 

AJ. TORELLO P0828500I 11Y75425 CONTROL PLAGUES URBANES 4.250 2.913 2010/0011078 1203900816 G/60401/313A0/46280 

Servei de Mercat de 
Treball 

AJ. VACARISSES P0829100G 11Y74986 
SERVEIS LOCALS 
D'OCUPACIÓ 

8.382,55 2.704,27 2010/0011136 1203900924 G/30101/241A0/46280 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

AJ. VALLIRANA P0829600F 11Y74003 
Implantació de mesures de 
dinamització comercial 

8.000 3.391,81 2010/0011075 1203900779 G/30300/431A0/46280 

Servei de Mercat de 
Treball 

CONSEL 
COMARCAL 
D'OSONA 

P5800015I 11Y74948 OSONA INCLUSIVA 12.480 4.346,84 2010/0011136 1203900651 G/30101/241A0/46580 

Gerència de Serveis 
de Comerç 

CONSELL 
COMARCAL 
VALLÈS ORIENTAL 

P5800010J 11Y74216 
Agromercats Productes 
d'aquestes Terres 

4.000 496,44 2010/0011075 1203900725 G/30300/431A0/46580 



 

 48/133

Cinquè.- Notificar aquests acords als ens beneficiaris afectats 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
17.- Informe de Seguiment anual del pressupost per programes del 1r. trimestre 
de l’any 2012.- La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment anual 
del pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 2012. 
 
18.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vuitanta-nou mil sis-cents 
cinquanta-cinc euros amb noranta-vuit cèntims (89.655,98) € a l’Ajuntament de 
Bigues i Riells 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. 
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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 Bigues i Riells presentà en data 7 de juny de 2012 una sol·licitud d'un 
préstec de 432.000 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Bigues i Riells. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 432.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A., 
del qual es subvenciona 432.000 € amb una subvenció d’import de 89.655,98 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Subvenir en un import de vuitanta-nou mil sis-cents cinquanta-cinc euros amb 
noranta-vuit cèntims (89.655,98) € a l'Ajuntament de Bigues i Riells d'acord amb la 
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 7 
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 Bigues i Riells, d'acord amb la minuta 
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 

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

19.- Dictamen que proposa subvenir en un import de noranta mil set-cents 
vuitanta-un euros amb dos cèntims (90.781,02) € a l’Ajuntament de Premià de 
Mar 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 
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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 Premià de Mar presentà en data 8 de juny de 2012 una sol·licitud d'un 
préstec de 437.420,88 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Premià de Mar. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 437.420,88 € davant CATALUNYA BANC, 
S.A., del qual es subvenciona 437.420,88 € amb una subvenció d’import de 
90.781,02€. 
 
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 



 

 51/133

Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
  

A C O R D S 
 
Primer.- Subvenir en un import de noranta mil set-cents vuitanta-un euros amb dos 
cèntims (90.781,02) € a l'Ajuntament de Premià de Mar d'acord amb la seva sol·licitud 
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 8 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 Premià de Mar, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
20.- Dictamen que proposa subvenir en un import de quaranta-sis mil setanta-
tres euros amb vint-i-un cèntims (46.073,21) € a l’Ajuntament de Llinars del 
Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en 
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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 Llinars del Vallès presentà en data 13 de juny de 2012 una sol·licitud 
d'un préstec de 222.000 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Llinars del Vallès. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 222.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A., 
del qual es subvenciona 222.000 € amb una subvenció d’import de 46.073,21 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 
A C O R D S 

 
Primer.- Subvenir en un import de quaranta-sis mil setanta-tres euros amb vint-i-un 
cèntims (46.073,21) € a l'Ajuntament de Llinars del Vallès d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 13 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. 
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Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Llinars del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
21.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent quatre mil tres-cents 
dinou euros amb vint cèntims (104.319,20) € a l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
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). 



 

 54/133

L'Ajuntament de Caldes de Montbui presentà en data 15 de juny de 2012 una 
sol·licitud d'un préstec de 502.653,50 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 502.653,50 € davant CATALUNYA BANC, 
S.A., del qual es subvenciona 502.653,50 € amb una subvenció d’import de 
104.319,20 €. 
 
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 1/2012, 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Subvenir en un import de cent quatre mil tres-cents dinou euros amb vint 
cèntims (104.319,20) € a l'Ajuntament de Caldes de Montbui d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 15 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 Caldes de Montbui, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 

“ANNEX ALS DICTÀMENS 18 AL 21 
   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
22.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Estalvi energètic 
enllumenat” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Granollers.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Granollers, presentada en 
data 23/05/2012 per finançar la inversió “Estalvi energètic enllumenat” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
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Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Granollers  
Actuació:  Estalvi energètic enllumenat 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 56/2012 

 
Segon.-  Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
23.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Gestió residus” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt, presentada en 
data 04/06/2012 per finançar la inversió “Gestió residus” i que aquesta compleix els 
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Lliçà d'Amunt  
Actuació:  Gestió residus 
Import crèdit:  175.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 60/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
24.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
quaranta-nou mil tres-cents vuitanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims 
(149.381,24) € per a finançar l’actuació local “Indemnització PROSU” al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, presentada 
en data 29/5/2012 per finançar la inversió “Indemnitzacio PROSU” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar  
Actuació:  Indemnitzacio PROSU 
Import crèdit:  149.381,24 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 57/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quaranta-nou mil tres-cents vuitanta-
un euros amb vint-i-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 

Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 

25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vint-i-cinc 
mil sis-cents divuit euros amb setanta-sis cèntims (25.618,76)€ per a finançar 
l’actuació local “Canvi PGMO sector 1 zona ind.” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Pol de Mar.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, presentada 
en data 29/5/2012 per finançar la inversió “Canvi PGMO sector 1 zona ind.” i que 
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe 
tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Sant Pol de Mar  
Actuació:  Canvi PGMO sector 1 zona ind. 
Import crèdit:  25.618,76 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 58/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vint-i-cinc mil sis-cents divuit euros amb 
setanta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
26.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import tretze mil 
quatre-cents disset (13.417) € per a finançar l’actuació local “Climatització casa 
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consistorial” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Vilobí 
del Penedès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, 
presentada en data 07/02/2012 per finançar la inversió “Climatització casa consistorial” 
i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons 
l’informe tècnic que consta a l’expedient. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Vilobí del Penedès  
Actuació:  Climatització casa consistorial 
Import crèdit:  13.417 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 14/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de tretze mil quatre-cents disset euros amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 

27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import dinou mil 
(19.000) € per a finançar l’actuació local “Informàtica” al 0% d’interès i a retornar 
en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Vilobí del Penedès.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 

La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu 
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals 
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests 
ens per al finançament d’inversions de la competència local. 
 

El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar 
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini 
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va 
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012. 
 

Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu 
atorgament, lliurament i la seva justificació. 
 

Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març 
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten 
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa. 
 

Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilobí del Penedès, 
presentada en data 07/02/2012 per finançar la inversió “Informàtica” i que aquesta 
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que 
consta a l’expedient. 
 

Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:  
 

Ens local:  Ajuntament de Vilobí del Penedès  
Actuació:  Informàtica 
Import crèdit:  19.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  5 
Referència: 15/2012 
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dinou mil euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent 
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament 
de la Caixa de Crèdit.  
 
28.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent 
trenta-tres mil vuit-cents quaranta-sis euros amb vuitanta cèntims (133.846,80) € 
per a finançar l’actuació local “Equipament centre cívic” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar les actuacions 
“Caldera biomasa CEIP Montpedrós” i “Instal·lació fotovoltaica”, a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Cervelló.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31/3/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Equipament centre cívic 
Import crèdit:  133.846,80 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 18/2011 

 
En data 11/5/11 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 27/3/12, per destinar-ho a “Instal·lació fotovoltaica” 
i “Caldera biomasa CEIP Montpedrós”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 31/3/11 en el sentit següent:  
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Ens local:  Ajuntament de Sana Coloma de Cervelló 
Actuació:  Equipament centre cívic 
Import crèdit:  0 € 

 
Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120 en un import de cent trenta-tres mil vuit-cents quaranta-sis 
euros amb vuitanta cèntims. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si 
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la 
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.  
 
29.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta-
cinc mil (95.000) € per a finançar l’actuació local “Caldera biomasa CEIP 
Montpedrós” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per 
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31/3/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Equipament centre cívic 
Import crèdit:  133.846,80 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 18/2011 

 
En data 11/5/11 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 27/3/12, per destinar-ho a “Instal·lació fotovoltaica” 
i “Caldera biomasa CEIP Montpedrós”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
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 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació “Equipament centre cívic” 
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló  
Actuació:  Caldera biomasa CEIP Montpedrós 
Import crèdit:  95.000 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 28/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-cinc mil euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 11/5/11 si transcorregut el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció 
per part de l’Ajuntament 
 
30.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-vuit 
mil vuit-cents quaranta-sis euros amb vuitanta cèntims (38.846,80) € per a 
finançar l’actuació local “Instal·lació fotovoltaica” al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 31/3/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb les següents 
condicions: 
 

Actuació:  Equipament centre cívic 
Import crèdit:  133.846,80 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 18/2011 

 
En data 11/5/11 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 27/3/12, per destinar-ho a “Instal·lació fotovoltaica” 
i “Caldera biomasa CEIP Montpedrós”. 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
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Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació “Equipament centre cívic” 
 

Ens local:  Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló  
Actuació:  Instal.lació fotovoltaica 
Import crèdit:  38.846,80 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 46/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-vuit mil vuit-cents quaranta-sis 
euros amb vuitanta cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 11/5/11 si transcorregut el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció 
per part de l’Ajuntament. 
 
31.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import 
cinquanta-nou mil cent vuitanta euros amb disset cèntims (59.180,17) € per a 
finançar l’actuació local “Instal·lació elèctrica pavellons” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar-lo a finançar les actuacions 
“Adequació escola hostaleria” i “Enllumenat sector Suïssa”, a l’Ajuntament de 
Tona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova 
el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Tona, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Instal.lació elèctrica pavellons 
Import crèdit:  59.180,17 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2011 

 
En data 22/5/12 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
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Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 8/3/12, per destinar-ho a “Adequació escola 
hostaleria” i “Enllumenat sector Suïssa” 
 

Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 

Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 

Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de 
data 31/3/11 en el sentit següent:  
 

Ens local:  Ajuntament de Tona 
Actuació:  Instal.lació elèctrica pavellons 
Import crèdit:  0 € 

 

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

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

32.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quaranta-
dos mil sis-cents setanta-un euros amb vint-i-tres cèntims (42.671,23) € per a 
finançar l’actuació local “Adequació escola hostaleria” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Tona.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Tona, amb les següents condicions: 
 

Actuació:  Instal.lació elèctrica pavellons 
Import crèdit:  59.180,17 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2011 
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En data 22/5/12 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 

Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 8/3/12, per destinar-ho a “Adequació escola 
hostaleria” i “Enllumenat sector Suïssa”. 
 

Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 

Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 

Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 

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

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació “Instal.lació elèctrica pavellons” 
 

Ens local:  Ajuntament de Tona  
Actuació:  Adequació escola hostaleria 
Import crèdit:  42.671,23 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 35/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-dos mil sis-cents setanta-un 
euros amb vint-i-tres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/20401/942A0/82120. 
 

Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 22/5/12 si transcorregut el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció 
per part de l’Ajuntament. 
 

33.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setze mil 
cinc-cents vuit euros amb noranta-quatre cèntims (16.508,94) € per a finançar 
l’actuació local “Enllumenat sector Suïssa” al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats, a l’Ajuntament de Tona.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 22/12/11, es va 
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Tona, amb les següents condicions: 
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Actuació:  Instal.lació elèctrica pavellons 
Import crèdit:  59.180,17 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 94/2011 

 
En data 22/5/12 es va signar el conveni regulador del crèdit. 
 
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit, 
formulada per l’Ajuntament en data 8/3/12, per destinar-ho a “Adequació escola 
hostaleria” i “Enllumenat sector Suïssa” 
 
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits 
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012). 
 
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que 
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix 
procediment que per a la seva concessió. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del 
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació “Instal.lació elèctrica pavellons” 
 

Ens local:  Ajuntament de Tona  
Actuació:  Enllumenat sector Suïssa 
Import crèdit:  16.508,94 € 
Interès:  0% 
Anualitats:  10 
Referència: 34/2012 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setze mil cinc-cents vuit euros amb 
noranta-quatre cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120. 
 
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta concessió i de 
l’aplicació del conveni signat en 22/5/12 si transcorregut el termini d’un mes a comptar 
des de l’endemà de la notificació de la present resolució no s’ha formulat cap objecció 
per part de l’Ajuntament 
 



 

 70/133

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 

Servei de Mercat de Treball 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de la modificació del conveni 
tipus per atorgar subvencions a les entitats locals com a Iniciatives Locals 
d’Ocupació (ILO) per al desenvolupament del projecte ILOQUID, cofinançat pel 
Fons Social Europeu.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Direcció General de Cooperació Local de la Secretaria d’Estat de Cooperació 
Territorial del Ministeri d’Administracions Públiques (actualment Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques), mitjançant resolució de 14 de maig de 2008, va aprovar la 
concessió d’un ajut cofinançat pel Fons Social Europeu a favor de la Diputació de 
Barcelona pel finançament del projecte Iniciatives locals d’ocupació per a la qualitat i la 
dinamització del sector de serveis d’atenció a les persones en el territori (ILOQUID), 
elaborat per les Àrees de Desenvolupament Econòmic (actualment Desenvolupament 
Econòmic i Ocupació) i de Benestar Social (actualment Atenció a les Persones), per un 
import de 6.179.945,62 €. El cost total del projecte ascendeix a 12.359.891,24 €. La 
Presidència de la Diputació de Barcelona va acceptar dita subvenció mitjançant el 
decret 6569/08 de data 3 de juliol de 2008. 
 
En data 25 de febrer de 2010 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va 
aprovar  la minuta de conveni tipus (ref. 132/10) per regular les subvencions a atorgar 
a les entitats locals com a Iniciatives Locals d’Ocupació (ILO) per al desenvolupament 
dels Eixos 2 i 3 del citat Projecte.  
 
Amb posterioritat es va aprovar mitjançant decret de Presidència de 7 d’abril de 2010, 
que va ser ratificat a la Junta de Govern de 29 d’abril de 2010 (ref. 348/10), una 
modificació del conveni tipus per donar cobertura legal a la possibilitat de que el 
projecte pogués ser executat per les personificacions instrumentals de les entitats 
locals. 
 
D’altra banda, en data 13 d’octubre de 2011 es va aprovar per la Junta de Govern de 
la Diputació de Barcelona la modificació del conveni tipus (ref. 579/11) amb la finalitat 
de donar cabuda a nous terminis d’execució i justificació per motiu de la realització de 
noves accions formatives especialitzades subvencionades per l’Àrea d’Atenció a les 
Persones. Així mateix, amb dita modificació també es va voler donar una cobertura 
temporal a altres actuacions que a criteri de la Diputació de Barcelona tinguessin un 
retard justificat en la seva execució. 
 
Revisat el text final del conveni, s’ha detectat un error material tipogràfic a l’hora 
d’establir un dels terminis que afecta negativament la justificació de les despeses per 
part dels ens locals signataris. 
 
Vist que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment d’ofici els 
errors materials, tal com s’estableix a l’article 105.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
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de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist també l’apartat 3.4.i.2) 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. 
 
Atesos els motius exposats i la normativa aplicable, la cap del Servei de Mercat de 
Treball, proposa al president delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, que elevi a la Junta de Govern l’adopció del següent: 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar la rectificació de la modificació del conveni tipus que regula la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona amb les entitats gestores d’Iniciatives 
Locals d’Ocupació (ILO), en el marc del Projecte ILOQUID, cofinançat pel Fons Social 
Europeu, aprovat per la Junta de Govern de 25 de febrer de 2010 i modificat 
posteriorment per la Junta de Govern (ref. reg. 348/10 i 579/11) per canviar la data 
màxima de pagament de les despeses establerta en la nova redacció continguda en la 
modificació aprovada el 13 d’octubre de 2011. 
 
De manera que, on deia : 
 

“10. Terminis del conveni 
 
... 
 
8.3. Totes les despeses imputables al projecte hauran d’estar efectivament pagades 
a data 30 d’agost de 2012, incloses les quotes patronals del mes de juliol de 2012, 
d’acord amb el procediment, models i requisits que estableixi la Diputació de 
Barcelona. 
 
... “ 

 
Ha de dir: 
 

“10. Terminis del conveni 
 
... 
 
8.3. Totes les despeses imputables al projecte hauran d’estar efectivament pagades 
a data 31 d’agost de 2012, incloses les quotes patronals del mes de juliol de 2012, 
d’acord amb el procediment, models i requisits que estableixi la Diputació de 
Barcelona. 

 
... “ 

Segon.- Notificar els punts precedents a les entitats interessades. 
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Servei de Teixit Productiu  
 
35.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE 
CATALUNYA) per a la millora de la competitivitat de les empreses i la cohesió 
territorial.- 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: 
 
Vistes les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de 
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen 
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
i Ocupació (en endavant ADEiO), té com a una de les seves principals missions 
contribuir al desenvolupament econòmic local, tot donant suport als equips de govern 
local en el disseny, implantació i desplegament de models territorials sostenibles i 
competitius, que generin riquesa, fomentin l’ocupació, millorin la qualitat de vida dels 
ciutadans i ciutadanes i vetllin per la cohesió social. 
 
Atès que, així mateix a través de l’ADiO, es dóna suport a les polítiques locals de 
creació, consolidació i creixement de les empreses que desenvolupen els 104 ens 
locals proveïdors de serveis a les empreses de la província de Barcelona. Aquests ens 
locals atenen anualment més de 14.500 empreses prestant serveis de sensibilització 
empresarial, d’assessorament i d’informació. 
 
Atès que un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de 
l’ADEiO és donar suport als ens locals de la província, mitjançant la realització 
d’accions destinades a afavorir la consolidació de l’activitat econòmica, gestionant els 
recursos i els serveis disponibles, de manera que s’adeqüin el màxim possible a les 
necessitats dels ens locals, en l’àmbit de la consolidació i creixement d’empreses. 
 
Atès que la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA), 
en endavant PIMEC, és una organització econòmicament independent, que, a banda 
de defensar els interessos de les entitats adherides, en els més diversos fòrums de 
consulta i debat, tant a nivell nacional com internacional,  desenvolupa una tasca de 
foment del creixement i de consolidació d’empreses, mitjançant un ampli catàleg de 
serveis professionals. 
 
En aquest marc, l’ ADEiO de la Diputació de Barcelona, considerant que la província 
de Barcelona és un territori amb una forta i tradicional activitat econòmica, que convé 
fomentar com a una de les seves característiques principals, treballa en el sentit de 
definir i implementar polítiques que afavoreixin el desplegament d’aquestes activitats, 
en la dimensió adient a cada cas, que siguin majoritàriament aplicables a productes de 
valor afegit i competitives en el mercat global. 
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Atès que tant la Diputació de Barcelona com PIMEC consideren que la col·laboració 
público-privada és un element clau per al desenvolupament econòmic d’un territori, 
especialment quan es produeixen situacions econòmiques i socials de la gravetat de 
les que s’estan vivint en el moment actual. 
 
Atès que existeixen punts en comú entre ambdues entitats en relació a la conveniència 
de posar a l’abast de les persones emprenedores i les empreses els recursos i el 
suport necessaris per afavorir la millora de l’activitat econòmica del territori. 
 
És per aquesta raó que el STP de l’ADEiO informa favorablement l’aprovació del 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC, per fomentar 
el creixement del teixit empresarial i reforçar la competitivitat de les empreses. 
 
Vist el punt 3.4.i.1) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del 
Decret de Presidència número 4477/12 de data 31 de maig de 2012 i publicada en el 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
  
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA i la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE 
CATALUNYA) per a la millora de la competitivitat de les empreses i la cohesió 
territorial, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA PATRONAL PIMEC 
(PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A LA MILLORA DE LA 
COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES I LA COHESIÓ TERRITORIAL 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Alberto Fernández Díaz, i 
facultat d’acord amb la Refosa número 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 6 de juny de 2012; assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinás Vijande, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig 
de 2012, publicat en el de data 16 de maig de 2012. 
 
De l’altra, la patronal PIMEC, PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA (en 
endavant, PIMEC), representada en aquest acte pel president, Sr. Josep González Sala, 
facultat segons escriptura d’apoderament de data 21 de desembre de 2004, atorgada 
davant el Notari D. José Bauzá Corchs, amb número de protocol 4.132. 
 

MANIFESTEN 
 

I.  Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació (en endavant ADEO) té per missió la de contribuir al desenvolupament 
econòmic local, tot donant suport als equips de govern locals en el disseny, la 
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implantació i el desplegament de models territorials sostenibles i competitius, que 
generin riquesa, fomentin l’ocupació, millorin la qualitat de vida dels ciutadans i 
ciutadanes i vetllin per la cohesió social. 

 
II.  Que la Diputació de Barcelona, a través de l’ADEO, dóna suport a les polítiques locals 

de creació, consolidació i creixement de les empreses que desenvolupen els 104 ens 
locals proveïdors de serveis a les empreses de la província de Barcelona. Aquests 
ens locals atenen anualment més de 14.500 empreses prestant serveis de 
sensibilització empresarial, d’assessorament i d’informació. 

 
III.  Que un dels objectius de l’ADEO, sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i 

competitiva, és donar suport als ens locals de la província per la realització d'accions 
destinades a afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels 
recursos i serveis adequats a les necessitats dels ens locals en l'àmbit del 
recolzament al teixit productiu.  

 
IV.  Que PIMEC com a patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els 

autònoms de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i acompanyament 
del col·lectiu empresarial. 

 
V.  Que PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un 

model de patronal en el que més enllà de defensar els interessos de les pimes i els 
autònoms en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració Local, Autonòmica, 
Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel foment del seu 
creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis professionals. 

 
VI.  Que la província de Barcelona és un territori amb una forta i tradicional activitat 

econòmica i que aquesta ha de continuar sent una de les seves característiques 
principals, si bé cal acompanyar i fer polítiques que permetin que aquestes activitats, 
en la dimensió adient per cada cas, siguin majoritàriament de productes de valor 
afegit i competitives en un mercat global. 

 
VII.  Que la Diputació de Barcelona i PIMEC consideren la col·laboració públic-privada 

com un element clau pel desenvolupament econòmic d’un territori, i encara més en 
situacions de greus dificultats com la que actualment existeix. 

 
VIII.  Que la Diputació de Barcelona i PIMEC tenen molt punts en comú en relació a la 

conveniència de posar a l’abast de les persones emprenedores i les empreses 
recursos i suport que permeti la millora de l’activitat econòmica del territori. 

 
IX.  Que la Diputació de Barcelona i PIMEC reconeixen la voluntat mútua de col·laborar 

amb l’objectiu de fomentar el creixement del teixit empresarial i reforçar la 
competitivitat de les empreses. 

 
X.  Que per tal de regular els compromisos que assumiran ambdues parts, s’ha procedit 

a elaborar el present conveni marc. 
 
XI.  Que la minuta del conveni ha estat aprovada per dictamen xxx/2012, de la Junta de 

Govern de Diputació de Barcelona. 
 
Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen 
d’acord amb els següents  
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ACORDS 
 
PRIMER. L’objecte del present conveni marc és establir la col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i la PIMEC per tal de promoure accions de millora de la competitivitat de les 
empreses del territori de la província de Barcelona. 
 
SEGON. Per al desenvolupament de l’objecte del conveni, ambdues institucions consideren 
adient: 

 
A. Realitzar projectes conjunts i d’intercanvi d’experiències i informació que permetin 

fomentar la dinamització de l’activitat econòmica local, enfortint els dispositius locals 
d’atenció i acompanyament a les persones emprenedores i empreses, tant en la fase 
de creació, com la de consolidació, com la de creixement empresarial. 

 
B. Treballar conjuntament en l’àmbit dels polígons d’activitat econòmica com a element 

d’entorn de les empreses que s’ubiquen, promovent actuacions i iniciatives que 
contribueixin a la millora d’aquest entorn i facilitant la coordinació de tots els agents 
implicats. 

 
C. Col·laborar en el desenvolupament de projectes en el sector tèxtil moda que permetin 

la millora del seu posicionament i la seva competitivitat. 
 

D. Col·laborar en la potenciació de la Responsabilitat Social Empresarial entre les 
empreses del territori i en projectes per a col·lectius amb especials dificultats. 

 
E. Col·laborar en l’apropament entre els serveis locals d’ocupació i el teixit empresarial. 

 
F. Col·laborar en el desenvolupament d’actuacions de promoció del model de comerç 

urbà, i de millora de la competitivitat de les àrees i eixos de concentració comercial.  
 

G. Fomentar i impulsar conjuntament projectes estratègics claus pel desenvolupament del 
territori. 

 
TERCER. Per a la consecució d’allò establert anteriorment s’establiran aquells convenis 
específics i/o eines o instruments adients per a cadascun dels àmbits anteriorment 
esmentats, i/o per aquells projectes, activitats i serveis que ambdues institucions considerin 
que la seva col·laboració permetrà millorar en major mesura la competitivitat i el creixement 
de la petita i mitjana empresa de la província de Barcelona. 
 
QUART. Amb l’objectiu de vetllar pel compliment del conveni i fer-ne un seguiment es 
constituirà una comissió de seguiment formada per dos representants de cada entitat que es 
reunirà com a mínim una vegada a l’any. Així mateix, cada entitat nomenarà una persona de 
contacte per cadascun dels àmbits especificats en el conveni.  
 
CINQUÈ. El present conveni es resoldrà per la finalització de les actuacions previstes en el 
mateix, per l’incompliment dels compromisos assumits per qualsevol de les parts, per mutu 
acord o per decisió unilateral de qualsevol de les parts comunicada per escrit a l’altra part 
amb una antelació mínima d’un mes i per qualsevol altre determinada la legislació vigent. 
 
SISÈ. El present conveni no contempla aportacions econòmiques entre les parts. 
 
SETÈ.  La vigència d’aquest conveni és indefinida. 
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VUITÈ. En tot allò no regulat en el present conveni, les parts se sotmeten a la legislació 
vigent aplicable. 
 
NOVÈ. Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes per l’article 108 a 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya així com pels articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
DESÈ. El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir 
en la seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran 
acollir als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un 
sol efecte. 
 
Barcelona, XXX de XXXXXX de 2012 Barcelona, XXX de XXXXXX de 2012 

 
Per PIMEC     Per Diputació de Barcelona  

 
El President de PIMEC El Vicepresident 1r President Delegat de l’Àrea 

de Desenvolupament Econòmic i Ocupació 
 
 

Josep González Sala Alberto Fernández Díaz 
  

 
 La Secretària Delegada 

 
Beatriz Espinàs Vijande” 

 
Segon.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE 
CATALUNYA). 
 
36.- Dictamen que proposa l’aprovació del conveni específic de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES 
EMPRESES DE CATALUNYA) per al projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial, amb una aportació econòmica màxima de cent 
dotze mil cent vuitanta-quatre (112.184) €.- 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: 
 
Vistes les competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació 
jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del 
desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de 
foment i administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen 
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Atès que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
i Ocupació (en endavant ADEiO), dóna suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses que desenvolupen els 104 ens locals 
proveïdors de serveis a les empreses de la província de Barcelona. Aquests ens locals 
atenen anualment més de 14.500 empreses prestant serveis de sensibilització 
empresarial, d’assessorament i d’informació de les empreses de la província de 
Barcelona.  
 
Atès que un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de 
l’ADEiO és donar suport als ens locals de la província, mitjançant la realització 
d’accions destinades a afavorir la consolidació de l’activitat econòmica, gestionant els 
recursos i els serveis disponibles, de manera que s’adeqüin el màxim possible a les 
necessitats dels ens locals, en l’àmbit de la consolidació i creixement d’empreses, i 
des d’una perspectiva territorial sostenible i competitiva. 
 
Atès que la patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) és 
una organització econòmicament independent, que, a banda de defensar els 
interessos de les entitats adherides en els més diversos fòrums de consulta i debat, 
tant a nivell nacional com internacional,  desenvolupa una tasca de foment del 
creixement i de consolidació d’empreses, mitjançant un ampli catàleg de serveis 
professionals. 
 
En aquest marc, l’ ADEiO de la Diputació de Barcelona ha decidit posar en marxa un 
projecte pilot, en col·laboració amb PIMEC, adreçat a empreses de l’àmbit de la 
província de Barcelona, amb alt potencial, de manera que puguin assolir un pla de 
creixement i les eines de recolzament necessaris per a la materialització del seu 
projecte. 
 
És per aquesta raó que el STP de l’ADEiO informa favorablement l’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC, per facilitar 
l’execució del projecte pilot anteriorment esmentat. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del 
Decret de Presidència número 4477/12 de data 31 de maig de 2012 i publicada en el 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
  
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la DIPUTACIÓ DE BARCELONA i la 
patronal PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) per al 
desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement d’empreses amb alt 
potencial, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació: 
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“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 
PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A 
PORTAR A TERME EL PROJECTE PILOT DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES 
AMB ALT POTENCIAL. 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Alberto Fernández Díaz, i 
facultat d’acord amb la Refosa número 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 6 de juny de 2012; assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinás Vijande, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig 
de 2012, publicat en el de data 16 de maig de 2012. 
 
De l’altra, la patronal PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA (en 
endavant PIMEC), representada en aquest acte pel Secretari General, Sr. Antonio Cañete i 
Martos, facultat segons escriptura d’apoderament de data 27 de setembre de 2005, 
atorgada davant el Notari D. Jose Bauza Corchs, amb número de protocol 2.864. 

 
MANIFESTEN 

 
I. Que la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 

Ocupació (en endavant ADEiO), dóna suport a les polítiques locals de creació, 
consolidació i creixement de les empreses que desenvolupen els 104 ens locals 
proveïdors de serveis a les empreses de la província de Barcelona. Aquests ens 
locals atenen anualment més de 14.500 empreses prestant serveis de sensibilització 
empresarial, d’assessorament i d’informació. 

 
II. Que un dels objectius del Servei de Teixit Productiu (en endavant STP) de l’ADEiO, 

sempre des d'una perspectiva territorial sostenible i competitiva, és donar suport als 
ens locals de la província per la realització d'accions destinades a afavorir la 
consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis 
adequats a les necessitats dels ens locals en l'àmbit de la consolidació i creixement 
d'empreses.  

 
III. Que PIMEC com a patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els 

autònoms de Catalunya, té una àmplia trajectòria de representació i acompanyament 
del col·lectiu empresarial.  

 
IV. Que PIMEC és una organització econòmicament independent que representa un 

model de patronal en el que més enllà de defensar els interessos de les pimes i els 
autònoms en tots els fòrums de consulta i debat de l’Administració Local, Autonòmica, 
Estatal i Europea, treballa per acompanyar a les empreses pel foment del seu 
creixement i consolidació amb un ampli marc de serveis professionals. 

 
V. Que hi ha un nombre rellevant d’empreses del teixit productiu de la província de 

Barcelona que tenen un alt potencial de creixement i que necessiten de recursos i 
suport extern per poder desenvolupar-ho. 

 
VI. Que la Diputació de Barcelona i PIMEC reconeixen la voluntat mútua de col·laborar 

en un projecte pilot amb l’objectiu de fomentar el creixement del teixit empresarial i 
reforçar la competitivitat de les empreses. 
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VII. Que segons el que estableix el pacte tercer del conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i PIMEC, aprovat per dictamen xxx/2012 de la Junta de 
Govern de Diputació de Barcelona, s’ha procedit a elaborar el present conveni 
específic de col·laboració. 

 
VIII. Que la minuta del conveni ha estat aprovada per dictamen xxx/2012, de la Junta de 

Govern de Diputació de Barcelona. 
 

Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure el present 
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen 
d’acord amb els següents 

 

ACORDS 
 

Primer. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L’objecte del present Conveni és regular les relacions de col·laboració entre la DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA i PIMEC per a portar a terme el projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial, de manera que les empreses participants en el projecte 
obtinguin un pla de creixement de la seva empresa i les eines de recolzament per tal que 
els seus projectes de creixement es puguin materialitzar.   
 
Segon. BENEFICIARIS 
 
Els beneficiaris directes del present conveni de col·laboració seran un màxim de 50 
empreses del territori de la província de Barcelona amb alt potencial de creixement. 
 
Aquestes empreses tindran com a característiques ser PIME, relativament joves, amb alta 
capacitat de creixement, innovació, internacionalització i generació de llocs de treball.  
 
Tercer. ACTIVITATS A REALITZAR  
 
El projecte estarà integrat per 4 fases que composen un itinerari per a les empreses 
participants i que són les següents: 
 
FASE 0: Definició de la metodologia i actuacions del propi projecte. 
FASE 1: Selecció de les empreses participants. 
FASE 2: Suport en l’elaboració dels plans de creixement empresarial. 
FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial. 
 
La descripció de cada una de les activitats així com els indicadors quantitatius d’activitat i 
qualitatius del projecte es detallen en l’Annex 1, adjunt al present conveni.  
 
Les activitats a realitzar es podran ajustar en funció del desenvolupament del projecte i del 
nombre d’empreses participants en cada una de les fases, prèvia validació per part de la 
Comissió de Seguiment. 
 

Quart. COMPROMISOS DE LES PARTS  
 
4.1 Compromisos de la Diputació de Barcelona: 

- Difusió a les empreses (directament i a través dels Centres Locals de Serveis a les 
Empreses). 

- Validació de la relació final de les empreses participants. 
- Seguiment de les diferents activitats de les fases 2 i 3. 

 
4.2 Compromisos de PIMEC: 

- Difusió a les empreses.  
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- Elaboració de la proposta d’empreses participants. 
- Proposar l’equip de treball a la Comissió de Seguiment.  
- Gestió, coordinació i execució de les diferents activitats de les fases 1,2 i 3. 
- Garantir un sistema de registre d’informació permanent del projecte. 
- Presentar els informes de seguiment de cadascuna de les fases i l’informe final del 
projecte.  

- Proposar la liquidació del pressupost al finalitzar el projecte. 
 

Cinquè. DIFUSIÓ DEL PROJECTE i COMUNICACIÓ 
 
Ambdues parts podran realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de comunicació 
que consideri oportú. 
 
Les marques corresponents a la Diputació de Barcelona i a PIMEC apareixeran en tots els 
elements de publicitat que es realitzin per a la difusió del projecte objecte d’aquest conveni, 
així com en els documents i materials que s’elaborin. En el cas de Diputació de Barcelona, 
s’haurà d’estar al que estableixen els criteris per la seva aplicació. 
 
Sisè. ÒRGANS DE DIRECCIÓ I SEGUIMENT 
 
Amb l’objectiu d’establir un mecanisme de direcció i seguiment pel compliment d’aquest 
Conveni, es concreten els òrgans següents: 
 
6.1 Comitè de Direcció: És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de la 
Diputació de Barcelona i dues persones representants de la PIMEC.  
 
Les persones representants són les següents:  
 

- El Gerent de Serveis de Desenvolupament Econòmic i el Cap de Servei de Teixit Productiu 
de la Diputació de Barcelona. 

- El Director Executiu i el Director de Desenvolupament Econòmic Territorial de PIMEC. 
 

Les seves funcions seran:  
 

- Establir les directrius per al desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement 
d’empreses amb alt potencial. 

- Vetllar pel compliment dels presents acords. 
- Valorar l’execució del projecte quan aquest finalitzi. 
- Proposar la ampliació de vigència i pròrrogues del conveni quan es considerin oportuns. 
 

El comitè de Direcció es reunirà com a mínim 2 cops al llarg del projecte: al final de la fase 
de selecció de les empreses participants i al final del projecte.  
 
6.2 Comitè de Seguiment: És un òrgan paritari integrat per dues persones representants de 
la Diputació de Barcelona i dues persones representants de PIMEC: 
 
Les seves funcions seran:  
- Definir la metodologia i les actuacions del projecte. 
- Fer el seguiment del projecte. 
- Validar la configuració de l’equip de treball. 
- Elaborar els models de gestió i seguiment necessaris per al correcte desenvolupament del 

projecte. 
- Validar els ajustos de les activitats en funció del desenvolupament del projecte i del 

nombre final d’empreses participants en cada una de les fases. 
- Validar els informes de seguiment que es detallen en l’annex 2. 
- Validar i aprovar a la finalització del projecte la liquidació del pressupost.  
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El Comitè de Seguiment es reunirà com a mínim 4 cops al llarg del projecte: reunió prèvia a 
l’inici del projecte, i al final de cadascuna de les fases 1,2 i 3. 
 
Setè. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Per portar a terme l’execució de les activitats de les fases 1, 2 i 3 PIMEC configurarà l’equip 
de treball següent: 

 
- Comitè d’Experts. Participarà en la fase de selecció de les empreses i en la diagnosi i 

definició dels factors claus d’èxit i el pla de creixement de les empreses. Estarà integrat 
per: 

a. Dues persones expertes amb àmplia experiència en assessorament empresarial en 
matèria de creixement. 

b. Un/a director/a sènior de l’àrea de creixement de PIMEC. 
- Equip d’experts. Portaran a terme les Master Classes i l’assessorament expert 

individualitzat de la fase 3. Estarà integrat per persones tant de PIMEC com personal 
extern.  

- Equip de consultors. Portaran a terme l’execució del projecte fonamentalment en la fase 1 i 
2 del projecte. Estarà integrat per persones tant de PIMEC com personal extern.  

- Equip de tutoria, gestió i coordinació del projecte. Estarà a disposició de les empreses per 
resoldre qualsevol dubte o incidència, les acompanyarà al llarg de tot el projecte i portarà a 
terme les tasques de perfil logístic i administratiu per tal de coordinar tota l’activitat 
resultant del mateix. Estarà integrat per: 

a. Un/a tutor/a. 
b. Dues persones per a les tasques de  gestió i coordinació . 

 

Vuitè. PRESSUPOST 
 
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats  del 
projecte, s’estableix en cent setanta-nou mil setanta-nou (179.079) € distribuïts en les 
partides i pels imports que figuren en el document que s’acompanya com a annex número 3 
i que forma part integrant del conveni.  
 
Aquest pressupost només contempla les despeses derivades de l’execució de les Fases 1,2 
i 3.  
 

L’import del pressupost s’ajustarà en funció del nombre d’empreses participants en el 
projecte en cada una de les fases. 
 
En el cas que una empresa participant no finalitzi totes les fases del projecte, es procedirà a 
ajustar l’import del pressupost tenint en compte els següents criteris: 

 
- L’aportació realitzada per part de l’empresa participant no serà retornada a l’empresa ni 

total ni parcialment. 
 
- L’import corresponent al nombre d’hores d’assessorament individualitzat no rebut per 

l’empresa participant serà descomptat de l’import definitiu del pressupost total d’execució 
del projecte. 

 
Cadascuna de les empreses participants realitzarà una aportació econòmica de cinc-cents 
noranta (590) €, IVA inclòs. Aquesta aportació s’ingressarà directament a PIMEC.  

 
De l’import que resta, Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 75% i 
PIMEC del 25% arrodonint els decimals, de tal manera que:  
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- L’ aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà de cent dotze 
mil cent vuitanta-quatre (112.184) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la corporació. 

 
- L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà de trenta-set mil tres-cents 

noranta-cinc (37.395) €. 
 

Novè. RÈGIM DE PAGAMENT  
 
El pagament de l’aportació econòmica de cent dotze mil cent vuitanta-quatre (112.184) € de 
Diputació de Barcelona a PIMEC, es tramitarà de la manera següent:  

 
a. Vint mil (20.000) € a la finalització de la fase 1 del projecte. 
 
b. Quaranta mil (40.000) € a la finalització de la fase 2 del projecte. 
 

Els pagaments a la finalització de la fase 1 i fase 2 es realitzaran prèvia validació per part 
de la Comissió de Seguiment dels informes de seguiment presentats per PIMEC a la 
finalització d’aquestes dues fases.  

  
c. L’aportació restant es tramitarà prèvia validació i aprovació del Comitè de Seguiment de 

l’informe final de seguiment de la fase 3, l’informe final del projecte i la liquidació del 
pressupost que s’ha d’haver realitzat no més tard dels tres mesos de la finalització de la 
vigència del conveni. 

 
Desè. MODIFICACIONS  
 
Prèvia aprovació de les parts es podrà modificar el present Conveni, si així es considera, 
atenent a l’evolució del projecte. 
 

Onzè. VIGÈNCIA DEL CONVENI I PRÒRROGUES  
 
El present conveni de col·laboració entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i la 
seva vigència serà d’un any.  
 
Les parts podran ampliar la vigència o prorrogar el conveni a proposta del Comitè de 
Direcció. En qualsevol cas s’haurà fer constar de manera expressa. 
 
Dotzè. CONFIDENCIALITAT 
  
Tots els documents tractats en relació a les empreses participants en el projecte seran 
tractats confidencialment per ambdues parts. 
 

Tretzè. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Ambdues parts s’obliguen, en relació a totes les dades o informacions de caràcter personal 
de les empreses participants tractades al llarg del projecte,  a complir amb les prescripcions 
que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, en especial el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de 
protecció de dades, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. 
 
Catorzè. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Els productes resultants de l’execució del projecte són en règim de cotitularitat, de manera 
que podran ser utilitzats per ambdues parts, sense necessitat d’autorització, per a la seva 
explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, traducció, adaptació i arranjament 
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o qualsevol altra transformació. Per a la seva utilització caldrà indicar que el/s producte/s 
han estat elaborats en el marc del present conveni de col·laboració.  
  
Com a productes resultants de l’execució del projecte, entre altres, es consideraran els 
materials de suport de les activitats de formació i de l’assistència tècnica realitzada a les 
empreses participants i el model de pla de creixement, així com qualsevol altre document 
no previst i que es faci en el marc del projecte.  
 

Quinzè. RESOLUCIÓ DEL CONVENI 
 
Son causes d’extinció o resolució del present conveni, les següents: 
- Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
- Per la desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives. 
- Per mutu acord de les parts. 
- Per impossibilitat manifesta legal o material de portar a terme el compliment de les seves 

previsions. 
- Per incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades. 
- Qualsevol altre determinada per la legislació vigent. 

 

Setzè. RÈGIM JURÍDIC 
 

Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les presents 
clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes per l’article 108 a 112 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya així com pels articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Dissetè. JURISDICCIÓ 
 
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir en la 
seva aplicació seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir 
als Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin de la 
circumscripció de Barcelona. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen el present Conveni, per duplicat exemplar i a un 
sol efecte, en el lloc i la data indicats en l’encapçalament. 
 
Barcelona, XXX de XXXXXX de 2012 Barcelona, XXX de XXXXXX de 2012 
 

Per PIMEC     Per Diputació de Barcelona  
 

El Secretari General de PIMEC El Vicepresident primer i President Delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació 
 
 

Antonio Cañete Martos Alberto Fernández Díaz 
  
 La secretària delegada 

 
 
 
Beatriz Espinàs Vijande 

 
ANNEX 1 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A 
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PORTAR A TERME EL PROJECTE PILOT DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES 
AMB ALT POTENCIAL. 
 

ANNEX 1 ACTIVITATS I INDICADORS 
 

ACTIVITATS A REALITZAR  
 
FASE  0: Definició de la metodologia i actuacions del propi projecte. 
 
FASE 1: Selecció de les empreses participants 

 
- Difusió del projecte.  
- Identificació, anàlisi i selecció de les empreses participants.  
 

FASE 2: Suport en l’elaboració dels plans de creixement empresarial 
 

- Preparació del procés, eines i continguts  
 
- Sessió col·lectiva: Formació sobre les eines claus per a la reflexió estratègica i pel 

disseny d’estratègies de creixement. La sessió formativa per a cada empresa serà de 9 
hores. Tenint en compte un màxim de 50 empreses participants, s’organitzaran 2 
sessions on es preveu la participació de 25 empreses en cada sessió.  

 
- Sessions individuals: Sessions de diagnosi i d’assessorament pel desenvolupament del 

model de negoci i el disseny del pla de creixement. Cada empresa participant rebrà 3 
sessions individualitzades amb un total d’11 hores. 

 
- Exposició i valoració del treball: Sessió individualitzada amb l’objectiu d’exposar el treball 

realitzat fins al moment amb l’equip de consultors davant del Comitè d’experts. Es 
realitzarà valoració i contrast dels factors claus del creixement que permetrà dissenyar 
l’acompanyament que es portarà a terme en la fase 3 per tal de donar suport a l’execució 
de les accions marcades. Cada empresa participant tindrà 1 hora d'exposició del treball 
amb tres experts i cada expert dedicarà 0,5 hores per empresa participant de supervisió, 
contrast i disseny de l'acompanyament.  

  
FASE 3: Suport al desenvolupament dels plans de creixement empresarial 
 

- Master Classes: Sessions col·lectives de formació en aspectes comuns en la major part 
del projectes de creixement i consolidació empresarial: finançament, innovació i 
comercialització-internacionalització. Cada empresa assistirà a 3 sessions col·lectives de 
5 hores cada sessió. Tenint en compte un màxim de 50 empreses participants, 
s’organitzaran 6 sessions on es preveu la participació de 25 empreses en cada sessió.  

 
- Best practices: Sessió col·lectiva on s’exposaran 5 casos pràctics d’èxit per tal que 

l’empresari pugui visualitzar com altres empreses han afrontat els seus reptes estratègics 
de futur i la manera com els han resolt. Cada empresa participant assistirà a una sessió 
amb la presentació de 5 casos d’èxit i una durada de 2 hores per a l’exposició de cada 
cas. Tenint en compte un màxim de 50 empreses participants, s’organitzaran 2 sessions 
on es preveu la participació de 25 empreses en cada sessió.  

 
- Sessions individuals d’assessorament: Les empreses rebran assessorament 

especialitzat en les matèries que requereixin. Cada empresa participant rebrà 14 hores 
d’assessorament en 5 sessions individuals. 

 
Al llarg de totes les fases hi haurà un servei de tutoria a disposició de les empreses per 
resoldre qualsevol dubte o incidència i que les acompanyarà al llarg de tot el projecte.  
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INDICADORS DEL PROJECTE  
 
- Indicadors quantitatius d’activitat: 

 
a) Nombre d’empreses participants al projecte pilot en cada una de les fases: 
 Nombre d’empreses participants en la Fase 1 
 Nombre d’empreses participants en la Fase 2 
 Nombre d’empreses participants en la Fase 3 

 
b) Total d’hores per empresa al finalitzar el projecte i desglòs de: 
 Total hores de sessió individual rebudes per empresa. 
 Total hores de sessions col·lectives rebudes per empresa. 

 
c) Nombre de Plans de creixement. 
 
d) Nombre d’accions plantejades en cada pla al finalitzar el projecte. 

 
- Indicadors qualitatius del projecte: 

 
a) Nivell de satisfacció de les empreses participants a la finalització de la Fase 2, de la  

Fase 3 i del projecte. 
 

ANNEX 2 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
I LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A 
PORTAR A TERME EL PROJECTE PILOT DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES 
AMB ALT POTENCIAL. 
 

ANNEX 2. CONTINGUTS MÍNIMS DELS INFORMES DE SEGUIMENT  
 

A) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 1: 
- Nombre d’empreses a les que s’ha fet difusió del projecte detallant l’origen (Diputació 

de Barcelona a través dels Centres Locals de Serveis a les Empreses o PIMEC) i els 
criteris utilitzats per fer la difusió.  

- Nombre d’empreses interessades en participar en el projecte detallant el canal a través 
del qual s’han interessat (Diputació de Barcelona a través dels Centres Locals de 
Serveis a les Empreses o PIMEC) i la localitat de procedència de l’empresa. 

- Relació d’empreses que compleixen el perfil descrit en l’acord segon. Aquesta relació 
ha de contenir la següent informació: nom de l’empresa, localitat, sector d’activitat, 
grandària i les dades corresponents a la descripció del perfil d’empresa que es detallen 
a l’acord segon del conveni. 

- Nombre d’entrevistes realitzades. 
- Relació d’empreses participants en el projecte. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 

 
B) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 2: 

- Relació d’empreses participants en la sessió col·lectiva. 
- Relació d’empreses participants en cada sessió individual. 
- Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants. 
- Pla de creixement de cada empresa.  
- Materials de suport a les sessions individuals i col·lectives. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 

 
C) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final de la FASE 3: 

- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre finançament. 
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre innovació. 
- Relació d’empreses participants en sessió Master Classes sobre comercialització-

internacionalització. 
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- Relació d’empreses participants en sessió Best practices de presentació de casos 
d’èxit. 

- Resultats d’avaluació de la satisfacció de les empreses participants. 
- Informe breu de cada una les 5 sessions individuals per cada empresa participant. 
- Materials de suport. 
- Nom de la persona experta que ha realitzat cadascuna de les activitats. 

 
D) Continguts mínims de l’informe a elaborar al final del projecte: 

- Quadre amb l’itinerari d’activitats de cada empresa que contingui com a mínim la 
següent informació:  

a. Relació d’empreses participants. 
b. Dates en que cada empresa ha realitzat cada activitat. 
c. Accions del pla de creixement plantejades per cada empresa. 
d. Accions del pla de creixement iniciades per cada empresa. 

 

ANNEX 3 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
I LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A 
PORTAR A TERME EL PROJECTE PILOT DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES 
AMB ALT POTENCIAL. 

“ 

 Imports  Imports 

44.231 € 29.500 €

Serveis de gestió i coordinació 25.542 € 112.184 €

Serveis de tutoria individualitzada 7.032 € 37.395 €

2.360 €

9.297 €

23.072 €

10.467 €

12.605 €

61.135 €

Preparació procés, eines i continguts 3.217 €

Sessió Col·lectiva                                                  1.279 €

Diagnòsi 16.417 €

Treball Model Canvas 10.657 €

Disseny del pla de 
creixement

10.657 €

Comitè Experts 18.908 €

50.641 €

6.092 €

Master Classes                                                      1.553 €

Best practices       1.891 €

Sessions individuals                        41.105 €

TOTAL DESPESES 179.079 € TOTAL INGRESSOS 179.079 €

Material

Altres despeses

Identificació anàlisi i sel·lecció      

Comitè Experts 

Implementació i coordinació dels serveis pel pla 
de creixement + informe final

Sessions individuals

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Serveis Generals
Aportació Empreses (590 € * 50 
Empreses)

Aportació Diputació de Barcelona 

Aportació PIMEC

Entitats i Empreses

PRESSUPOST PROJECTE PILOT DE SUPORT AL CREIXEMENT D'EMPRESES AMB ALT POTENCIAL

PRESSUPOST DE DESPESES PRESSUPOST D'INGRESSOS

Activitats
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent dotze mil cent vuitanta-quatre  
(112.184) € IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433A0/48900 
del vigent pressupost de la Corporació. 
 
Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE 
CATALUNYA). 
 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, l’increment de mil sis-
cents trenta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims (1.632,89) € de l’ajut 
“Senyalització Turística del Cardener” atorgat al Consorci de Promoció Turística 
del Cardener, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Promoció Turística del Cardener es van comprometre a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat “Senyalització Turística del Cardener” que va ser atorgat 
per la Diputació de Barcelona tal com queda reflectit al quadre següent: 
 

Necessitat acordada objecte de 
canvi de destí 

Codi 
XBMQ 

Data aprovació 
Import 

concedit 

Senyalització Turística del Cardener 11/X/76846 
Acord de Junta de Govern  
de 9/6/2011 (425/11) 

150.000 € 

 
Atès que la disposició transitòria primera del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació en data 31/5/2012, 
estableix que el termini màxim per presentar la documentació de tramitació de 
preacords pendents de l’àmbit de suport a les infraestructures i equipaments és el de 
30 de juny de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012. 
 
Atès que el Consorci de Promoció Turística del Cardener ha sol·licitat, de conformitat 
amb el que estableix la normativa vigent de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat un 
increment de 1.632,89 € en l’import atorgat inicial a l’actuació, d’acord amb les seves 
noves necessitats, que tot seguit es detalla: 
 

Nova necessitat  Codi XBMQ Nova Aportació Diputació 
Senyalització Turística del Cardener 11/X/76846 151.632,89 € 

 
Vist que Diputació de Barcelona va comunicar l’acceptació del canvi de destinació 
sol·licitat per l’esmentat Consorci. 
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Vista la Refosa 1/2012, epígraf 10.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per canvi de destí, l’increment de mil sis-cents trenta-dos euros amb 
vuitanta-nou cèntims (1.632,89) € de l’ajut “Senyalització Turística del Cardener” 
atorgat al Consorci de Promoció Turística del Cardener, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, d’acord amb el següent 
detall: 
 

Necessitat acordada objecte de 
canvi de destinació 

Codi XBMQ
Aportació 
Diputació 

inicial 

Import 
increment 

Aportació final 
Diputació nova 

necessitat 
acceptada 

Senyalització Turística del Cardener 11/X/76846 150.000 € 1.632,89 € 151.632,89 € 
 
Segon.- Aprovar una despesa de mil sis-cents trenta-dos euros amb vuitanta-nou 
cèntims (1.632,89) € amb càrrec a l’aplicació G/30201/432A1/76760 del pressupost 
ordinari vigent de despeses de la Diputació de Barcelona, restant condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’any 2012. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, la reducció de setanta-un 
mil cent cinquanta (71.150) € de l’ajut atorgat al Consell Comarcal del 
Barcelonès, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Barcelonès es van comprometre a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat “F1 senyalització de la Ronda Verda” que va ser atorgat per 
la Diputació de Barcelona tal com queda reflectit al quadre següent: 
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Necessitat acordada objecte de 

canvi de destí 
Codi 

XBMQ 
Data aprovació 

Import 
concedit 

F1 senyalització de la Ronda Verda 09/X/58681 
Acord Junta de Govern 

de 10/12/2009 (1072/09) 
190.000 € 

 
Atès que la disposició transitòria primera del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació en data 31/5/2012, 
estableix que el termini màxim per presentar la documentació de tramitació de 
preacords pendents de l’àmbit de suport a les infraestructures i equipaments és el de 
30 de juny de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Barcelonès ha sol·licitat, de conformitat amb el que 
estableix la normativa vigent de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat el canvi de 
destí, d’acord amb la seva nova necessitat, que tot seguit es detalla: 
 

Nova necessitat  Codi XBMQ Aportació Diputació 
F1 senyalització de la Ronda Verda 09/X/58681 118.850 € 

 
Vist que Diputació de Barcelona va comunicar a l’esmentat Consorci l’acceptació del 
canvi de destinació sol·licitat. 
 
Vista la Refosa 1/2012, epígraf 10.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.-  Aprovar, per canvi de destí, la reducció de setanta-un mil cent cinquanta 
(71.150) € de l’ajut atorgat al Consell Comarcal del Barcelonès, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, en el sentit següent: 
 

Necessitat acordada objecte de 
canvi de destinació 

Codi 
XBMQ 

Aportació 
Diputació 

inicial 

Import 
reducció 

Aportació final 
Diputació 

nova 
necessitat 
acceptada 

F1 senyalització de la Ronda Verda 09/X/58681 190.000 € 71.150 € 118.850 € 
 
Segon.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar, per canvi de destí, l’increment de vint-i-sis 
mil quatre-cents noranta-nou euros amb noranta-vuit cèntims (26.499,98) € de 
l’ajut atorgat al Consorci de Turisme del Vallès Occidental, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.- La Junta, de 
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conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de 
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el present Dictamen que és 
del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i el Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental es van comprometre a preacordar i desenvolupar 
conjuntament la necessitat “Projecte Equustur i turisme eqüestre” que va ser atorgat 
per la Diputació de Barcelona tal com queda reflectit al quadre següent: 
 

Necessitat acordada objecte de 
canvi de destí 

Codi XBMQ Data aprovació 
Import 

concedit 

Projecte Equustur i turisme eqüestre 10/X/66612 
Acord de Junta de 
Govern  de 27 de maig 
de 2010 ((451/10) 

132.348 € 

 
Atès que la disposició transitòria primera del Protocol general del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació en data 31/5/2012, 
estableix que el termini màxim per presentar la documentació de tramitació de 
preacords pendents de l’àmbit de suport a les infraestructures i equipaments és el de 
30 de juny de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012. 
 
Atès que el Consorci de Turisme del Vallès Occidental ha sol·licitat, de conformitat 
amb el que estableix la normativa vigent de Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat un 
increment de 26.499,98 € en l’import atorgat inicial a l’actuació, d’acord amb les seves 
noves necessitats, que tot seguit es detalla: 
 

Nova necessitat  Codi XBMQ Nova Aportació Diputació 
Projecte Equustur i turisme eqüestre 10/X/66612 158.847,98 € 

 
Vist que Diputació de Barcelona va comunicar l’acceptació del canvi de destinació 
sol·licitat per l’esmentat Consorci. 
 
Vista la Refosa 1/2012, epígraf 10.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar, per canvi de destí, l’increment de vint-i-sis mil quatre-cents noranta-
nou euros amb noranta-vuit cèntims (26.499,98) € de l’ajut atorgat al Consorci de 
Turisme del Vallès Occidental, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011, d’acord amb el següent detall: 
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Necessitat acordada 
objecte de canvi de 

destinació 

Codi 
XBMQ 

Aportació 
Diputació 

inicial 

Import 
increment 

Aportació final 
Diputació nova 

necessitat 
acceptada 

Projecte Equustur i turisme 
eqüestre 

10/X/66612 132.348 € 26.499,98 € 158.847,98 € 

 
Segon.- Aprovar una despesa de vint-i-sis mil quatre-cents noranta-nou euros amb 
noranta-vuit cèntims (26.499,98) € amb càrrec a l’aplicació G/30201/432A1/76760 del 
pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de Barcelona, restant 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient al pressupost de l’any 2012. 
 
Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 
40.- Dictamen que proposa aprovar les directrius generals contingudes a la 
minuta del conveni tipus de col·laboració, en relació a l’assistència i cooperació 
tècnica de la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei de lectura 
mitjançant el servei de Bibliobús.- 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: 
 
Un dels objectius de la Diputació de Barcelona és garantir l’accés a la informació i a la 
cultura a tots els ciutadans del seu territori. En aquest sentit, l’any 1995, a través del 
llavors Servei de Biblioteques es va elaborar un Pla de bibliobusos per tal de donar 
una alternativa bibliotecària a les poblacions de menys de 3.000 habitants que no 
tenen obligació ni mitjans per mantenir una biblioteca fixa actualitzada.  
 
L’objectiu era oferir unes possibilitats d’accés al coneixement, a la cultura, el 
pensament, el lleure i a la informació similars a les que oferien les biblioteques 
estables de les poblacions grans. El Bibliobús presta unes funcions equiparades a les 
de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, ja que a través del catàleg 
col·lectiu dóna accés al fons bibliogràfic de tota la Xarxa. 
 
El Bibliobús és una biblioteca mòbil que s’ha impulsat a les zones de menys 
concentració demogràfica, principalment en municipis d’entre 300 i 3.000 habitants. 
Actualment, la Diputació compta amb nou bibliobusos que donen servei a un total de 
103 municipis de la província, amb un àmbit de cobertura de gairebé 170.000 
habitants. 
 
L’article 36 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, 
preveu que els serveis bibliotecaris mòbils tenen com a finalitat oferir el servei de 
lectura pública en les zones on no hi ha un punt de servei estàtic. 
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L’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
assenyala que la Diputació té com a competència pròpia la coordinació dels serveis 
municipals, l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i la 
prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i, en el seu cas, 
supracomarcal.  
 
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei reguladora de les bases de règim local i l’article 
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
Vist l’apartat 3.4.i.2) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada 
al BOPB de 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
Únic.- Aprovar les directrius generals en relació a l’assistència i cooperació tècnica de 
la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei de lectura mitjançant el servei 
de Bibliobús, contingudes a la minuta del conveni tipus de col·laboració que a 
continuació es transcriu: 
 

“CONVENI TIPUS DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE ........... EN RELACIÓ AL SERVEI DE LECTURA MITJANÇANT UN 
BIBLIOBÚS 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per Il·lm. Sr. ......... i President delegat de 
l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, segons decret del president de la Diputació de 
....... de nomenament de presidències delegades d’Àrees i de delegació de competències, 
assistit pel secretari/a delegat/da Sr./a. .............., en virtut de les facultats conferides pel 
decret de la Presidència de la Corporació de data ..... (núm. .../...), publicat al BOPB de ........ 
 
AJUNTAMENT DE ........, representat per l’alcalde/sa president/a, Il·lm. Sr./a. ......, assistit/da 
pel/per la secretari/ària d’aquest Ajuntament Sr./a.  .....  
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Tant l’article 67 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
D. Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, com l’article 39.2 de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del 
sistema bibliotecari de Catalunya, estableixen que la biblioteca pública és un servei cultural 
que han de prestar els municipis, i obligatòriament els de més de cinc mil habitants. 
 
Així mateix, l’article 36 de la Llei del sistema bibliotecari de Catalunya preveu que els serveis 
bibliotecaris mòbils tenen com a finalitat oferir el servei de lectura pública en les zones on no 
hi ha un punt de servei estàtic. 
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L’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, assenyala 
que la Diputació té com a competència pròpia la coordinació dels serveis municipals, 
l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis i la prestació de serveis 
públics de caràcter supramunicipal i, en el seu cas, supracomarcal.  
 
L’article 2.3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema 
de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera de la Llei 4 
de 18 de març de 1993, del sistema bibliotecari de Catalunya, determina els serveis 
regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions provincials, 
mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions, i entre aquests 
serveis l’apartat e) de l'esmentat article inclou “els serveis bibliotecaris mòbils, quan el seu 
abast sigui supracomarcal”. 
 
En el present conveni és d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta les 
esmentades funcions de coordinació, assistència i cooperació municipal, per tal d’assegurar 
la prestació adequada del servei de biblioteca pública. 
 
La Diputació de Barcelona, de conformitat amb el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, 
aprovat per acord GOV/131/2008, de 15 de juliol, publicat al DOG núm. 5180 de 24/07/2008, 
considera el servei de bibliobús adient per als municipis de menys de 3.000 habitants.  
 
Als municipis de més de 3.000 habitants i menys de 5.000 habitants, on el Mapa recomana 
el servei de lectura pública mitjançant una biblioteca filial, es mantindrà el servei de bibliobús 
mentre el municipi no disposi de biblioteca estable. 
 
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament  en sessió 
de dia .................... i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en data .................. 
 
Les despeses que es derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació 
G/402000 332A0, Capítol 1, G/402000 332A0, 214, 220, 639 i G/20300 332A0 216, 243, 626 
del corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  

 
PACTES 

 
Primer.- L’Ajuntament de …….. accepta l’assistència i cooperació tècnica de la Diputació de 
Barcelona per a la prestació del servei de lectura al seu municipi mitjançant un Bibliobús. A 
l’efecte, l’esmentat servei formarà part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Província de Barcelona (en endavant XBM), gestionada concertadament amb els 
ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Segon.- La Direcció tècnica l’exercirà el/la bibliotecari/a director/a del Bibliobús, 
contractat/da per la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- El Bibliobús s’instal·larà en espais que permetin el seu ús d’una manera idònia 
facilitant l’accés  al conjunt dels ciutadans . 
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Quart.- La Diputació s’obliga a: 
 

1. Subministrar el fons documental del Bibliobús, fent la reposició anual necessària per a 
l’actualització dels documents i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada 
exercici. 

2. Organitzar el funcionament tècnic del Bibliobús.  
3. Aportar la dotació del personal necessària, així com oferir-li la formació tècnica adient. 
4. Proporcionar el material tècnic que necessiti el Bibliobús per al seu funcionament. 
5. Facilitar als usuaris del Bibliobús l’accés als fons bibliogràfics i documentals del conjunt 

de les biblioteques de la XBM i a altres sistemes d’informació externs. 
6. Establir, d’acord amb l’Ajuntament, els dies què es prestarà el servei al municipi. Així 

mateix, per necessitats generals la Diputació de Barcelona podrà modificar els dies o 
els horaris del servei comunicant-ho prèviament a l’Ajuntament 

7. Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que afecti a la prestació del servei planificat, 
amb la màxima antelació possible.  

8. Facilitar anualment a l’Ajuntament informació i avaluació  de l’ús del servei a la 
població.  
 

Cinquè.- L’Ajuntament s’obliga a: 
 

1. Facilitar l’espai d’estacionament i la seva senyalització per tal de garantir l’accés del 
vehicle del bibliobús els dies establerts per a la prestació del servei  

2. Facilitar l’establiment de les connexions elèctrica i telefònica i garantir la deguda 
certificació i revisions de la instal·lació per un instal·lador autoritzat, segons estableix la 
normativa vigent del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

3. Facilitar accés a lavabos al personal del bibliobús. 
4. Comunicar, amb la major antelació possible, al personal del bibliobús i a la Gerència de 

Serveis de Biblioteques, qualsevol circumstància que no permeti donar el servei o bé 
accedir a la parada. 

5. Col·laborar activament en la difusió del servei entre la població. Promoure el bibliobús 
com un agent de formació i de lleure per a tots els habitants del municipi facilitant la 
relació d’aquest amb els agents territorials, especialment amb les escoles i agents 
culturals  

6. Col·laborar en la prestació del servei amb el personal adscrit al Bibliobús, així com 
facilitar espais adequats per dur a terme activitats per fomentar la lectura o la formació 
permanent. 

7. Informar a la població de qualsevol incident que alteri l’ús del servei. 
8. Designar interlocutors de l’Ajuntament per al servei de bibilobús als quals es pugui 

contactar en horari d’oficina i en l’horari de servei del bibliobús al municipi. 
9. Acceptar les normes d’ús del carnet d’usuari i les d’ús dels serveis bibliotecaris 

vinculats al carnet de la XBM, establertes per la Diputació. 
10. Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de coordinació d'activitats 

empresarials, per tal d'assegurar al màxim la seguretat i salut del personal, tant de la 
Diputació de Barcelona com de l'Ajuntament, mitjançant els corresponents mecanismes 
de control de riscos laborals. 
 

Sisè.- Des de la signatura d’aquest conveni, i amb una periodicitat mínima bianual, 
l’Ajuntament i la Diputació es reuniran en comissió de seguiment per avaluar els resultats i 
funcionament del servei. Les comissions de seguiment seran formades pel director o 
directora del Bibliobús, un representant de cadascun dels respectius ajuntaments de la zona 
i un representant de la Diputació. 
 
Setè.- Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb tres mesos d’anticipació. 
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Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altra 
causa admissible en dret. 
 
Seran causa de resolució d’aquest conveni els supòsits següents: 

 
1. Quan l’Ajuntament hagi inaugurat una biblioteca adscrita a la XBM.  
2. Quan, efectuada l’avaluació anual del servei a partir de les estadístiques d’ús i els costos 

del servei, la mitjana d’usos de préstec per dia de servei sigui inferior a 14 usos, en el 
cas de municipis entre 300 i 999 habitants, i inferior a 22 usos de préstec en municipis 
superiors a 1.000 habitants.  

3. Quan l’Ajuntament no garanteixi les condicions del servei i això comporti tenir el vehicle 
inactiu de manera reiterada. 

 
Vuitè.- El present conveni s’interpretarà conforme a la legislació catalana, de conformitat 
amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
 
Amb relació a les eventuals controvèrsies que puguin sorgir en l’execució i l’aplicació 
d’aquest conveni, les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció 
contenciós administrativa i la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.” 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de  
l’empresa Ecolife Sun, SL, en resolució de l’expedient núm. 2012/1861.- 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 Ecolife Sun, S.L., de data 20/02/2012, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 23/02/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-5111, del punt 
quilomètric 21+070 al 21+074, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant 
Iscle de Vallalta (Exp. núm. 2012/1861). 
 
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 en relació amb la sol·licitud de construcció de nou 
accés. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Les obres es replantejaran conjuntament amb el tècnic de l’ Oficina Tècnica de 

Gestió d’Infraestructures. 
 L’ampliació de l’actual calçada de la carretera es realitzarà amb una secció de 

ferm 3111 segons la Instrucció de carreteres 6.1.I.C. La capa de rodadura serà 
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una Ac 16 surf 50/70 S, amb àrid grànitic i s’aplicarà a tota l’amplada de la calçada 
de la carretera afectada per aquestes obres. 

 En tot moment es garantirà la distancia de visibilitat pels dos costats de l’accés 
superior a la distància d’aturada. 

 A part de la senyalització prevista a la carretera BV-5111 es col·locaran senyals R-
301 amb limitació de velocitat de 50 quilomètres/hora. 

 Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’Alta intensitat 
nivell II i de diametre 90 cèntimetres.  

 La senyalització horitzontal complirà amb la norma 8.2.I.C., estarà confeccionat 
amb pintura retroreflectant i antilliscant. 

 En tot moment es garantirà l’estabilitat de la calçada de la carretera, a tal efecte, 
els murs projectats hauran de garantir l’estabilitat tant al desplaçament com a la 
volcada, així com resistir els augments puntuals de caudal de la riera adjacent. 

 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 30 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 15 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. 
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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 Ecolife Sun, S.L., en relació amb l’expedient número 2012/1861. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ecolife Sun, S.L., autorització d’obres 
de construcció de nou accés, a la carretera BV-5111, del punt quilomètric 21+070 al 
21+074, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Iscle de Vallalta 
(Expedient número 2012/1861), 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 
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 Ecolife Sun, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a Barcelona (08008), Avda. Diagonal, 383, Pral. 2ª,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en resolució de l’expedient núm. 
2012/2285.- 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 Boi de Lluçanès, de data 27/02/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 08/03/2012, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres d’enllaç del Projecte d’Urbanització del Pla Moner, a la 
carretera BV-4608, al punt quilomètric 2+480, marge esquerre, tram urbà (travessera), 
al terme municipal de Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2012/2285). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 24/04/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud l’enllaç del Projecte 
d’Urbanització del Pla Moner.  
 
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 les següents condicions: 

 
 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.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, en relació amb l’expedient 
número 2012/2285.  



 

 99/133

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 Boi de 
Lluçanès, autorització d’obres d’enllaç del Projecte d’Urbanització del Pla Moner, a la 
carretera BV-4608, al punt quilomètric 2+480, marge esquerre, tram urbà (travessera), 
al terme municipal de Sant Boi de Lluçanès (Exp. núm. 2012/2285) 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 Boi de Lluçanès, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Boi de Lluçanès (08589), Passeig Lluçanès, 
8, amb indicació dels recursos procedents. 
 
43.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. Jaime 
Forés Sanz, en resolució de l’expedient núm. 2012/2666.- 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. Jaime Forés Sanz, que ha tingut entrada en el Registre general 
d’aquesta Diputació en data 21/03/2012, pel qual es sol·licita autorització d’obres, a la 
carretera BV-5159, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Vilanova del 
Vallès (Exp. núm. 2012/2666), de:  
 
 Canvi d’ús, condicionament i ordenació d’accés, del punt quilomètric 4+576 al 

4+626.  
 Construcció de tanca diàfana, del punt quilomètric 4+545 al 4+625, 
 Instal·lació de rètol informatiu, al punt quilomètric 4+576. 
 Moviment de terres per arranjament de pàrquing, del punt quilomètric 4+565 al 

4+625.  
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 07/06/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de canvi d’ús, 
condicionament i ordenació d’accés. 
 
Atès el que disposa l’article 125 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: 

 
 L’accés existent al punt quilomètric 4+576 serà únicament d’entrada sense 

permetre els girs a l’esquerre. La incorporació a la calçada de la carretera i el gir a 
l’esquerre des de la mateixa es realitzarà per l’accés existent al punt quilomètric 
4+542. Es pavimentarà l’accés en tota la seva amplada i en una longitud 
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comptada des de l’aresta exterior de la calçada de la carretera de 15 metres. Es 
tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 

 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 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. 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de tanca 
diàfana. 
 
Atès el que disposa l’article 104e del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 El tancament serà totalment diàfan o arbustiu. 
 No hi haurà cap part de la tanca en zona de domini públic, és a dir, a menys de 3 

metres de l’aresta exterior de l’esplanació. 
 No es perjudicarà la visibilitat de la carretera amb la tanca. 
 Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat 

de la tanca, així com la seva reposició en cas de pèrdua o desperfectes a 
conseqüència d’un accident o d’altres.” 

 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol 
informatiu. 
 
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 

fora de la cuneta. 
 Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense 

fer constar el nom de l’establiment. 
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 S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres 
elements situats prop de l’extrem de la calçada. 

 No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles 
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè 
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la 
carretera. 

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

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

 
 Es replantejarà els moviments de terres juntament amb el zelador de la zona. 
 No es realitzarà cap actuació en la zona de domini públic, és a dir, en una franja 

de terreny de 3 metres d’amplada mesurada des de l’aresta exterior de 
l’esplanació. 

 El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent 
resultant màxim de 3(H):2(V). 

 S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal 
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als 
seus talussos. 

 L’espai destinat a aparcament estarà fora de les zones de domini públic i servitud 
de la carrertera i anirà protegit per tal d’evitar colisions amb els vehicles que 
accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 101,26 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres 
d'amplada; 101,26 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per 
instal·lació de rètols informatius; 76 €, per concessió d'autorització en trams no urbans 
de carretera per tancaments diàfans. 
 
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 



 

 102/133

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. Jaime Forés Sanz, en relació amb l’expedient número 2012/2666. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. Jaime Forés Sanz, autorització 
d’obres, a la carretera BV-5159, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Vilanova del Vallès (Exp. núm. 2012/2666), de:  
 
 Canvi d’ús, condicionament i ordenació d’accés, del punt quilomètric 4+576 al 

4+626.  
 Construcció de tanca diàfana, del punt quilomètric 4+545 al 4+625, 
 Instal·lació de rètol informatiu, al punt quilomètric 4+576. 
 Moviment de terres per arranjament de pàrquing, del punt quilomètric 4+565 al 

4+625.  
 

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; 101,26 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada; 101,26 €, per concessió d'autorització 
en trams no urbans de carretera per instal·lació de rètols informatius; 76 €, per 
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. Jaime Forés Sanz, amb domicili a efectes 
de notificacions a Sant Fost de Campsentelles (08105), Av. Emili Monturiol, 16, 2n, 2ª,  
amb indicació dels recursos procedents. 
 
44.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Navàs, en resolució de l’expedient núm. 2012/3362.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
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l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Navàs, de data 13/04/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 17/04/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament d'accessos, adequació del parc de les vinyes i 
del entorn fluvial, a la carretera BV-4401, del punt quilomètric 0+270 al 0+800, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Navàs i Gaià (Exp. núm. 2012/3362). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/05/2012, 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'accessos, adequació del parc de les vinyes i del entorn fluvial. 
 
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 replantejaran les obres amb el zelador de la zona  
 Les obres, restaran ben senyalitzades i no afectaran la calçada de la carretera, el 

trànsit de vehicles ni vianants. 
 En tot moment es complirà amb la normativa municipal i amb el planejament 

vigent. 
 S’evitarà que l’escorrentia d’aigües superficials arribin a la carretera o als seus 

elements funcionals i que aquestes arrosseguin terres cap a la calçada i elements 
funcionals de la mateixa. 

 Tots els murs aniran fora de la zona de domini públic de la carretera. 
 Les característiques del mur seran les adequades per tal de garantir la seva 

estabilitat, tant al desplaçament com a la bolcada.  
 Es garantirà en tot moment l’estabilitat del mur i dels terrenys adjacents a la 

carretera. S’haurà de evitar la erosió d’aquest terrenys i el arrossegaments de 
terres fins el marge de la carretera. 

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

 Les obres donaran continuïtat de recorregut als vianants sense que aquestos es 
vegin obligats a circular per la calçada o voral de la carretera. 

 En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 
la mateixa al llarg de l’accés. 

 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).” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 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 Navàs, en relació amb l’expedient número 2012/3362.  
 
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 Navàs, autorització 
d’obres de condicionament d'accessos, adequació del parc de les vinyes i del entorn 
fluvial, a la carretera BV-4401, del punt quilomètric 0+270 al 0+800, ambdós marges, 
tram no urbà, al terme municipal de Navàs i Gaià (expedient 2012/3362) 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 Navàs, amb domicili a efectes 
de notificacions a Navàs (08670), Plaça de l'Ajuntament, 8, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
45.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 
2012/4069.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de data 07/05/2012, que 
ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 09/05/2012, pel 
qual es sol·licita autorització d’obres d’ocupació de calçada per instal·lació de carpa pel 
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mercat, a la carretera BV-5152, del punt quilomètric 0+440 al 0+580, ambdós marges, 
tram urbà (travessera), al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (Exp. núm. 
2012/4069). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/06/2012, 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’ocupació de calçada 
per instal·lació de carpa pel mercat. 
 
Atès el que disposa l’article 113 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: 
 
 S’habilitarà itinerari alternatiu senyalitzat, el peticionari serà l’encarregat de 

mantenir l’itinerari i tota la senyalització en bon estat. 
 Una vegada retirada la instal·lació de la carpa s’haurà de restablir a les condicions 

inicials tant la calçada de la carretera com tots els elements funcionals de la 
mateixa. Tota part de la calçada de la carretera que resulti deteriorada per 
aquesta instal·lació serà pavimentada amb una capa AC 16 surf 50/70 S amb àrid 
granític.” 

 
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 
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formulada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en relació amb l’expedient 
número 2012/4069.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ajuntament De Santa Coloma De 
Gramenet, autorització d’obres de ocupació de calçada per instal·lació de carpa pel 
mercat, a la carretera BV-5152, del punt quilomètric 0+440 al 0+580, ambdós marges, 
tram urbà (travessera), al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (expedient 
2012/4069) 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 Santa Coloma de Gramenet, 
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Gramenet (08921), Plaça 
Olimp, 3, amb indicació dels recursos procedents. 
 
46.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
J. Bellalta SL. en resolució de l’expedient núm. 2012/4173.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de J. Bellalta, S.L., de data 23/04/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 15/05/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de pavimentació de dos patis existents., a la carretera BV-1602, 
del punt quilomètric 8+480 al 8+530, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Lliça D'amunt (Exp. núm. 2012/4173). 
 
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:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pavimentació de dos 
patis existents. 
 
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: 
 
 Les obres es replantejaran amb el zelador de la zona. 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.  

 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 
terres, materials o per qualsevol altre motiu. 
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 S’evitarà en tot moment que les aigües superficials d’aquest patis arribin a la 
calçada de la carretera. 

 Es complirà amb tot allò que prescriu el plec de condicions generals que s’ajunta. 
 En cap moment les obres afectaran la calçada de la carretera ni el seu 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 per J. Bellalta, S.L., en relació amb l’expedient número 2012/4173. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a J. Bellalta, S.L., autorització d’obres 
de pavimentació de dos patis existents, a la carretera BV-1602, del punt quilomètric 
8+480 al 8+530, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Lliçà d’Amunt 
(Expedient número 2012/4173), 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 J. Bellalta, S.L., amb domicili a efectes de 
notificacions a Lliçà d’Amunt (08186), Ctra. de Parets a Bigues  BV-1602, Km 8,5,  
amb indicació dels recursos procedents. 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Dosrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/4241.- 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 Dosrius, de data 08/05/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 17/05/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de parada de bus provisional, a la carretera BV-5101, 
del punt quilomètric 2+074 al 2+103, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal 
de Dosrius (Exp. núm. 2012/4241). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/06/2012, 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 101 del Reglament 
General de Carreteres, s’informa favorablement, les obres d’instal·lació de parada de 
bus provisional, amb els següents condicionants:  
 
 La parada haurà de disposar de bona visibilitat, els autobusos no s’aturaran a la 

calçada de la carretera i els vianants disposaran de continuïtat de pas i no 
circularan per la calçada de la carretera. 

 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. 

 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.  

 A les parts de la calçada de la carretera que restin deteriorades per les obres o el 
funcionament de la parada, es reposarà amb una capa de rodadura Ac 16 surf 
50/70 S, amb àrid granític. 

 No es permetrà que les aigües de l’escorrentia superficial de la parada arribin a la 
calçada de la carretera. Així mateix s’haurà de donar continuïtat i desguàs a les 
aigües que puguin arribar des de les cunetes i calçada de la carretera, tant al 
mateixa parada, com a les propietats confrontants. 

 Es complirà el planejament vigent. 
 Es retirarà l’autorització en cas de que es demostri un perill potencial pel trànsit o 

vianants.  
 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 

terres, materials o per qualsevol altre motiu. 
 La durada màxima d’aquesta autorització serà de 3 anys, una vegada finalitzat 

aquest període es retirarà tot el conjunt de la instal·lació i es restituirà la zona 
afectada a les condicions físiques preveies a aquesta autorització.  
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 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.” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per l’Ajuntament de Dosrius, en relació amb l’expedient número 2012/4241.  
 
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 Dosrius, autorització 
d’obres d’instal·lació de parada de bus provisional, a la carretera BV-5101, del punt 
quilomètric 2+074 al 2+103, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Dosrius (expedient 2012/4241) 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 Dosrius, amb domicili a efectes 
de notificacions a Dosrius (08319), carrer Sant Antoni, 1, amb indicació dels recursos 
procedents. 
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48.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de La Garriga, en resolució de l’expedient núm. 2012/4245.- 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 La Garriga, de data 22/05/2012, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 30/05/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de pintar una graella de no parar a la calçada, cruïlla., a la 
carretera BP-1432, al punt quilomètric 32+512, ambdós marges, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de La Garriga (Exp. núm. 2012/4245). 
 
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:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pintar una graella de 
no parar a la calçada, cruïlla. 
 
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: 
 
 La senyalització a instal·lar serà normalitzada tipus M-7.10. 
 Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’Alta intensitat 

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

circulació. 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de 
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de 
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de 
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
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 Ajuntament De La Garriga, en relació amb l’expedient número 
2012/4245.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ajuntament De La Garriga, 
autorització d’obres de pintar una graella de no parar a la calçada, cruïlla., a la 
carretera BP-1432, al punt quilomètric 32+512, ambdós marges, tram travessera, al 
terme municipal de Garriga, La (expedient 2012/4245) 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 La Garriga, amb domicili a 
efectes de notificacions a La Garriga (08530), Plaça de l'Església, 2, amb indicació 
dels recursos procedents. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar la modificació dels pactes 2.1. i 3r. de la 
minuta de conveni  aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, en data 28 de març de 2012, relativa al conveni de col·laboració 
amb la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages que 
participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Atès que en data de 28 de març de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages que participen al 
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012. 
 
Atès que la Federació d’ADF del Penedès-Garraf ha mostrat interès en cedir quatre 
vehicles tot terreny de les ADF federades de la comarca sense material d’extinció a 
temps complert que posarà a disposició del PVI entre el 13 de juny i el 31 d’agost de 
l’any 2012, es proposa modificar el text en els aspectes següents: 
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En el Pacte 2.1. s’afegeixen els següents compromisos: 
 

 Cedir quatre vehicles tot terreny de les ADF federades de la comarca sense 
material d’extinció a temps complert que posarà a disposició del PVI entre el 13 
de juny i el 31 d’agost de l’any 2012.  

 Trasllat dels vehicles per poder ser utilitzats a la formació de conducció que 
tindrà lloc a Les Comes el dia 12 de juny. 

 Proporcionar un altre vehicle amb condicions similars en cas de problema 
mecànic o sinistre que impedeixi l’ús d’algun dels primers vehicles en un 
període de temps superior a 24 hores. 

 Revisar i posar a punt, abans de la campanya, els vehicles tot terreny. 
 Cedir els vehicles amb els dipòsits plens de combustible.  
 Cobrir les despeses administratives generades a partir de l’activitat econòmica 

del present conveni. 
 El vehicle disposarà del material complementari per complir amb la legislació 

vigent (triangles, armilles, ...). 
 Les assegurances dels vehicles hauran d’estar contractades a tot risc.  
 En el cas que els vehicles no disposin d’emissora mòbil amb les freqüències de 

l’ADF programades s’hauran de desplaçar els vehicles a les instal·lacions de 
Manresa on l’equip tècnic de telecomunicacions procedirà a la instal·lació de 
l’equip corresponent.  

 
En el Pacte Tercer s’afegeix el següent compromís: 
 

 Subministrar el següent material per als quatre vehicles cedits per les ADF: 
o Adhesius identificatius del pla 
o Motxilla d’aigua 
o Material de la unitat per al vehicle (guants, armilla, binocles, farmaciola). 
o Emissora en cas que el vehicle no disposi d’ella.  

 
Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració 
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona, 
les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el 
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de 
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny, 
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist l’epígraf 3.4.i.3) de la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, dictada en execució del Decret de 
la Presidència núm. 7931/2011, de data 8 de setembre de 2011, i publicada al BOPB 
del 23 de setembre de 2011. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 

Primer.-  Modificar la minuta de conveni aprovada per dictamen de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, en data de 28 de març de 2012, relativa al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i 
la Federació d’ADF del Bages el text íntegre del qual passa a ser el següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS-GARRAF I LA FEDERACIÓ 
D’ADF DEL BAGES, PER A LA PARTICIPACIÓ AL PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA 
CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i 
facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data de 23 de 
setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les 
facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8 de setembre de 
2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL PENEDÈS-GARRAF, representada pel President, Sr. Jordi Canals i 
Canals. 
 
FEDERACIÓ D’ADF DEL BAGES, representada pel President, Sr. Josep Rius i Prat.  
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats 

privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i 
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva 
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis 
forestals. 

 
II. Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions 

d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i 
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades. 

 
III. Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les 

Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de 
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals. 

 
IV. Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant, 

en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració  d’Ajuntaments i 
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra 
incendis forestals.  

 
V. Que la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages coneixen 

el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, 
redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona. 
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VI. Que el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, desenvolupa un 
Programa d’actuacions especials en els dies de màxim risc d’inici i propagació ràpida 
d’incendi, per tal de donar suport a les ADF en la ràpida activació dels seus mitjans 
d’extinció. 

 
VII. Que aquest Programa d’actuacions especials té l’objectiu de cobrir les zones en que 

el temps de resposta dels mitjans d’extinció de bombers és superior als 20 minuts per 
assegurar un atac ràpid a l’inici d’un incendi en aquestes àrees.  

 
VIII. Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el 

compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és 
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el 
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos 
laborals. 

 
IX. Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons 

el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.  
 
X. Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la 

col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les 
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un 
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti 
aconseguir resultats positius. 

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

PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació 
d’ADF del Penedès-Garraf, Federació d’ADF del Bages i la Diputació de Barcelona, que 
garanteixi: 
 

 La participació coordinada de les Federacions d’ADF i la Diputació de Barcelona en el 
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 

 

 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa. 

 

 Un sistema d’intervenció ràpida en les àrees situades a més de 20 minuts de les 
casernes dels bombers professionals. 

 
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF 
 
2.1. Pla d’Informació i Vigilància 
 
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf assumeix els següents compromisos:  

 
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments 

en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els 
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.  

 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla. 
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres). 
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.  
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 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una 
gestoria. 

 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control. 
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.  
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat. 
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona  d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1. 

 
 Cedir quatre vehicles tot terreny de les ADF federades de la comarca sense material 

d’extinció a temps complert que posarà a disposició del PVI entre el 13 de juny i el 31 
d’agost de l’any 2012.  

 Trasllat dels vehicles per poder ser utilitzats a la formació de conducció que tindrà lloc a 
Les Comes el dia 12 de juny. 

 Proporcionar un altre vehicle amb condicions similars en cas de problema mecànic o 
sinistre que impedeixi l’ús d’algun dels primers vehicles en un període de temps superior 
a 24 hores. 

 Revisar i posar a punt, abans de la campanya, els vehicles tot terreny. 
 Cedir els vehicles amb els dipòsits plens de combustible.  
 Cobrir les despeses administratives generades a partir de l’activitat econòmica del 

present conveni. 
 El vehicle disposarà del material complementari per complir amb la legislació vigent 

(triangles, armilles, ...). 
 Les assegurances dels vehicles hauran d’estar contractades a tot risc.  
 En el cas que els vehicles no disposin d’emissora mòbil amb les freqüències de l’ADF 

programades s’hauran de desplaçar els vehicles a les instal·lacions de Manresa on 
l’equip tècnic de telecomunicacions procedirà a la instal·lació de l’equip corresponent.  

 
2.2. Programa de seguretat laboral 
 
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf es compromet a: 

 
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral 

de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de 
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex 
3. 

 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels 
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar 
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció 
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el 
treball assignat amb la màxima seguretat.  

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el 
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
2.3. Programa d’actuacions especials 
 
La Federació d’ADF del Penedès-Garraf adopta el compromís de donar suport a les 
actuacions especials programades per als dies de màxim risc d’incendi a traves de dos 
camions tot terreny de la seva propietat que posarà a disposició del PVI entre el 15 de juny i 
el 31 d’agost de l’any 2012. 
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El vehicle destinat a una zona de l’Alt Penedès serà un camió IPV tot terreny completament 
equipat per extinció d’incendis forestals, gestionat per la Federació d’ADF del Penedès-
Garraf i que es compromet a: 
 
 Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió. 
 Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants. 
 Fer-se càrrec de les despeses dels conductors i acompanyants. 
 Control i manteniment dels vehicles. 
 Seleccionar el personal : conductors amb permís de conducció adient i acompanyants. 

 
El vehicle destinat a la zona de Bages serà un camió UNIMOG tot terreny, completament 
equipat per l’extinció dels incendis forestals gestionat per  la Federació d’ADF del Bages i 
que es compromet a: 
 
 Fer-se càrrec de la despesa produïda per l’ús del camió. 
 Abonar les assegurances corresponents del vehicle i dels ocupants. 
 Fer-se càrrec de les despeses dels conductors i acompanyants amb un import unitari net 

de 7,53 €/hora. 
 Fer-se càrrec de les despeses d’infraccions o altres notificacions legals contra les 

normes de circulació. 
 Mantenir el material d’extinció contemplat en l’annex 3. 
 Retornar el vehicle en les millor condicions possibles pel seu ús. 
 Seleccionar el personal: conductors amb permís de conducció adient i acompanyants. 

 
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que 
estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1. 
 
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 
 
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages, 

les seves ADF federades i els Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present 
conveni. 

 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal 
de la Federació. 

 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic 
necessari. 

 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.  
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres 

derivats de la seva correcta utilització. 
 Subministrar el següent material per als quatre vehicles cedits per les ADF: 

o Adhesius identificatius del pla 
o Motxilla d’aigua 
o Material de la unitat per al vehicle (guants, armilla, binocles, farmaciola). 
o Emissora en cas que el vehicle no disposi d’ella.  

 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les 
determinacions de la Llei 31/1995 següents: 
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció. 
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors 

(article 16 de la Llei 31/1995). 
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- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control 
de la seva eficàcia (article 16  de la Llei 31/1995). 

- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995). 
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article 

22 de la Llei 31/1995). 
 Satisfer a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf la quantitat de 127.061,91€ per cobrir 

les despeses de la manera següent: 
- Pla d’informació i vigilància:  120.443,62 € 
- Programa de seguretat laboral:  1.668,29 € 
- Programa d’actuacions especials:  4.950 € 

 
El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present 
conveni (annex 1). 
 
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada 
a la signatura del conveni. 
  
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la 
gestió del Pla. 
 
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra 
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions 
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012. 
 
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la 
Federació d’ADF del Penedès-Garraf ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas 
que la despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes 
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita 
aportació. 
 
Quart.- Responsabilitat. 
 
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants 
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc 
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre 
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del 
Pla. 
 
Cinquè.- Control financer. 
 
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i 
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb 
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF. 
 
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal. 
 
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de 
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada 
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió 
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que 
s’estableix en el present conveni. 
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La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del 
Bages, es comprometen a complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals, i més concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de 
Protecció de dades aprovat per RD 1720/2007 de 21 de desembre. 
 
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el 
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla, 
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni. 
 
Setè.- Seguiment del conveni. 
 
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. 
 
Vuitè.- Vigència del conveni. 
 
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva 
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012. 
 
Novè - Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a 
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals 
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes 
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.  
 
Desè. - Causes de resolució del conveni. 
 
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva 
vigència en els supòsits següents: 

 
 Per mutu acord de les parts. 
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les 

parts. 
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.  
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent. 

 
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants 
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació. 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament 
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució 
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Onzè. - Règim jurídic. 

 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 



 

 119/133

les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni.  
 
Dotzè.- Jurisdicció. 
 
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre 
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat 
en el lloc i data que s’assenyalen.” 
 

ANNEX 1 
 

PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI 
 

PERSONAL   
(Selecció, contractació, formació) 84.014,39 
VEHICLES  
(Rènting i lloguer, assistència) 30.781,06 
LOGÍSTICA DE LES UNITATS I CONTROLS  
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions) 2.696,95 
ALTRES  
(Imprevistos, altres) 2.951,22 

TOTAL PVI 120.443,62 
    
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS   
Material 320,25 
Reconeixement mèdic 468,00 
Prevenció aliena RL 880,04 

TOTAL PRL 1.668,29 
   

PROGRAMA D'ACTUACIONS ESPECIALS   
UNIMOG 4.950,00 

TOTAL PAA 4.950,00 
   
TOTAL CONVENI 127.061,91 

 
“ANNEX 2 

 
PRL 

 
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ  
 
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2  
 
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de 
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics 
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals. 
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les 
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció 
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.  
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La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i 
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest 
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.  
 
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a 
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació 
temporal, està estructurat de la següent manera:  
 
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de 
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.  
 
Especialitats preventives concertades: Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia, 
Psicosociologia i Medicina del treball.  
 
ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:  

 
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a 

seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.  
 
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les 

accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la 
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que 
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.  

 
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció 

del riscos detectats.  
 

Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.  
 
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.  

 
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions 

organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de 
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.  
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.  
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.  
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.  

i. Actuació del treballador en cas d’incendi.  
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.  

 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures 
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de 
l’activitat.  

 Coordinació d’activitats empresarials.  
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips 

necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són 
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.  
a. Determinar els equips necessaris.  
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.  

 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància 
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics 
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi 
epidemiològic).  
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DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:  
 
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal 
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els 
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les 
mesures correctores mes adients. 
 
El  personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la 
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los. 
 
També rebrà els equips de protecció individual necessaris. 
Inprein, realitzarà  visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya 
 
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous 
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL  
 
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es 
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves 
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.  
 
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una 
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on 
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori, 
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si 
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al 
lloc de treball com fora d’ell.  
 
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:  
 
ANAMNESI  
 
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.  
 
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS  
 
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)  
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)  
 
EXPLORACIÓ FÍSICA  
 
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)  
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)  
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)  
COLL (adenopaties, tiroides)  
DERMATOLÒGICA (genèrica)  
RESPIRATÒRIA (auscultació)  
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)  
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)  
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)  
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)  
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EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES  
 
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic  
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu  
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions  
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria  
 
ANALÍTICA EN SANG:  
 
 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de 

plaquetes.  
 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i 

triglicèrids.  
 
ANALÍTICA D’ORINA:  
 

 Bioquímica i sediment d’orina.”   
 

“PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN) 
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA 
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el 
número de treballadors i proves realitzades. 
 
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2012. 
Preu exempt de I.V.A. 
 
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen 
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà 
contractualment el servei de prevenció.  
 
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de 
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o 
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència 
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei 
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis 
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge, 
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del 
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es 
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.  
 
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte 
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de 
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes. 

PAGAMENT SUBVENCIONAT” 

Valoració econòmica 
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador 
. 

 Preu anual
 
 37,29
 Total Euros 37,29

(Preu sense I.V.A.) 
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ANNEX 3 
 

MATERIAL D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL VEHICLE MERCEDES UNIMOG 
 

4 batafocs 1 mànega de 45dn 
1 destral 1 triangles de senyalització 
2 motxilles portamànegues 1 joc de claus de recanvi 
14 mànegues de 25dn 1 armilla reflectant 
2 mànega de 70dn 3 ulleres de protecció 
1 mangot 5 llanternes frontals 
1 garrafa gasolina 5 pacs de piles de recanvi 
1 garrafa gasoil 2 claus Allen pel capó 
2 motxilles d’aigua 1 joc de fusibles 
1 embut 1 làmpada halògena H3 
1 pota de cabra 1 làmpada halògena H1 
1 clau anglesa 1 farmaciola 
1 clau d’hidrant 1 emissora teltronic P2500B 
1 clau d’estopar la bomba 1 caixa d’eines amb: 
1 bifurcació 45x25x25 1 Martell 
2 llances (americana i forestal) 1 Escarpa 
2 reduccions 25x45 2 claus de bugies 
1 reducció 45x70 1 clau fixa  
1 reducció 70x100 1 tornavís  
2 pulanski 1 Clau Allen 
1 gat hidràulic 2 barilles 
1 garrafa d’anticongelant 1 manòmetre per mirar la pressió de les rodes 
2 tacs de fusta 1 pic 
1 corda 1 pala” 
1 cable d’acer  
 
Segon.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf i a la 
Federació d’ADF del Bages. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 

 
50.- Dictamen que proposa aprovar en el marc del Protocol General Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 Inversions, la formalització del 
conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal d’Osona, per a l’adquisició d’una nau amb obres d’adequació, per a 
l’estacionament dels vehicles de recollida de residus, taller i demés serveis 
annexes, d’import sis-cents mil (600.000) €.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 20/12/2007 va aprovar el Protocol 
general del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011 
(BOPB núm. 305, de 21/12/2007), conveni marc que regula l’acció concertada entre la 
Diputació i els municipis i altres ens locals de la província que s’hi adhereixin. 
 
En el marc de l’esmentat Pla de concertació, la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal d’Osona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la 
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necessitat d’adquisició d’una nau amb obres d’adequació, per l’estacionament dels 
vehicles de recollida de residus, taller i demés serveis annexes. 
 
Atès que la disposició transitòria primera del Protocol general del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació en data 31/05/2012, 
estableix que el termini màxim per presentar la documentació de tramitació de 
preacords pendents de l’àmbit de suport a les infraestructures i equipaments és el 30 
de juny de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012.  
 
De conformitat amb les Instruccions de gestió d’actuacions de l’àmbit de suport a les 
infraestructures i els equipaments del Pla de concertació, concorren les circumstàncies 
per a formalitzar administrativament el preacord i iniciar la gestió de l’actuació. 
 
Atès que la col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions 
administratives que aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia a través de 
convenis específics de col·laboració a signar per les parts, que concretin les 
condicions de prestació d’aquest suport i la seva execució i que recullin aquells 
aspectes que aporten valor al desenvolupament de les actuacions. 
 
 Vista la Refosa 1/2012, epígraf 10.2.e), que atribueix a la Junta de Govern la 
competència per aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 €. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar, en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, el conveni específic 12/X/87552, d’acord amb el text que es 
transcriu a continuació: 

 

“CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Ens local: Consell Comarcal d’Osona 
NIF: P5800015I 

Actuació: 
Adquisició d’una nau amb obres d’adequació, per a 
l’estacionament dels vehicles de recollida de residus, taller i 
demés serveis annexes 

2008 <import> € 
2009 <import> € 
2010 <import> € 
2011 <import> € 
2012 600.000 € 
2013 <import> € 

Periodificació de 
l’aportació de la 
Diputació 

Total 600.000 € 
Codi XBMQ: 12/X/87552 
Tipus de suport: Econòmic 
Centre Gestor Gerencia de Serveis de Medi Ambient 
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ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President de la Diputació de Barcelona, 
Excm. [...], i facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre la delegació de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de 
la Presidència d’aquesta corporació de 31/05/2012 (núm. 4477/12), publicat al BOPB de 
06/06/2012; assistida per la secretaria delegada de Territori i Sostenibilitat, en l’àmbit de 
Medi Ambient, Sra. [...], en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de 
la corporació de data 02/05/2012 (núm. 3538/12),  publicat al BOPB de data 16/05/2012.  
 
CONSELL COMARCAL D’OSONA, representat pel President, Il.lm. Sr. [...], assistit pel 
secretari de l’ens, Sr. [...]. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

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

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

 
II. Atès que la disposició transitòria primera del Protocol general del Pla "Xarxa de 

Governs Locals 2012-2015”, aprovat pel Ple de la Diputació en data 31/05/2012, 
estableix que el termini màxim per presentar la documentació de tramitació de 
preacords pendents de l’àmbit de suport a les  infraestructures i equipaments és el 30 
de juny de 2012 i, el de formalització administrativa, el 30 de setembre de 2012.  

 
III. En el marc del Pla de concertació, el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de 

Barcelona s’han compromès a preacordar i desenvolupar conjuntament la necessitat 
de compra d’una nau amb obres d’adequació, per a l’estacionament dels vehicles de 
recollida de residus, taller i demés serveis annexes. 

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

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

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

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

PACTES 
 

1.  Objecte del conveni 
1. El Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de Barcelona subscriuen el present 

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

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

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Adquisició d’una nau amb obres d’adequació, per a 
l’estacionament dels vehicles de recollida de residus, 
taller i demés serveis annexes 

Àmbit de suport del Pla de 
concertació 

Infraestructures i equipaments 

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

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

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

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

 
 Per part de la Diputació: 

 
Tipus de suport Econòmic 
Periodificació 2012 600.000 € 
Aportació de la Diputació (total): 600.000 € 
Aplicació pressupostàriaº G/50500/172B0/76544 

       
 Per part de l’ens local adherit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Barcelona per tal que aquesta faci efectiva la seva aportació. 
 
5.  El termini de presentació de justificació no superarà el 31 de març de 2014.  
 
5.  Pagament  
1. El pagament de l’aportació de la Diputació es farà efectiu contra presentació de 

justificacions per part de l’ens beneficiari. 
 
6.  Gestió i aplicació de romanents  
1. En cas que a la finalització de cada anualitat la quantitat compromesa per la Diputació 

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

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

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

 
7.  Identificació de la font de finançament  
1.1. L’ens local aplicarà les previsions de les Instruccions de senyalització d’actuacions del 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

9.  Balanç de l’acció concertada  
De forma simultània a l’última justificació de despeses de l’actuació, l’ens local beneficiari 
haurà de presentar el formulari XG-0104 “Balanç de l’acció concertada” disponible a 
www.diba.cat/web/concerta  

 

10.  Modificacions 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contractació de les administracions públiques. 
 

14.  Jurisdicció competent 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

15.  Relacions amb terceres administracions públiques 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’ajuntament o l’ens local adherit al Protocol general. 
Alhora, seran aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció 
del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
16.  Responsabilitat enfront tercers 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 



 

 129/133

Segon.- Aprovar una despesa de 600.000 €, amb càrrec a l’aplicació  
G/50500,172B0,76544 del pressupost ordinari vigent de despeses de la Diputació de 
Barcelona. 
 

Tercer.- Publicar en un termini màxim de tres mesos el present acord al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona. 
 

Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens local beneficiari. 
 

51.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de convocatòria de concessió 
d’ajuts econòmics, en règim de concurrència competitiva, a favor 
d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de lucre que tendeixin al 
desenvolupament d’actuacions encaminades a promoure la participació 
comunitària en l’àmbit de la “Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi 
climàtic” per a l’exercici 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Junta de Govern, en reunió ordinària de data 28 de març de 2012, aprovà 
les Bases Específiques i la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a serveis i activitats en matèria de medi ambient 
durant l’any 2012, a favor d’associacions, fundacions, i altres entitats sense ànim de 
lucre que desenvolupin activitats i serveis en matèria de Medi Ambient. Per al present 
any, des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, àmbit de  Medi Ambient, es vol fomentar 
projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la sostenibilitat 
energètica i l’adaptació al canvi climàtic. 
 
Atès que en data 2 d’abril de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (amb el  Núm. de registre 022012007776)  l’anunci relatiu a la publicació de 
les bases i la corresponent convocatòria. 
 
Atès que s’ha procedit a la prelació de les sol·licituds per part de la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient en funció de l’aplicació dels criteris de valoració previstos a la 
base 9 i amb el límit del crèdit disponible màxim. El resultat d’aquesta valoració 
s’expressa en l’acta de la comissió constituïda en data 28 de juny, la part de la qual 
que interessa, es reprodueix a continuació: 
 
“ 
Tot atenent a les Bases específiques per a aquesta convocatòria, publicades en el 
BOPB, de 2 d’abril de 2012 i DOGC de data 13 d’abril de 2012, un cop constituïda la 
comissió, d’acord amb el previst per l’article 12.5 de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona – BOPB núm. 13, annex I, de 15 de gener 
de 2009, s’informa que s’han rebut 55 projectes corresponents a 53 entitats diferents. 
 
Examinades les sol·licituds, d’acord amb els criteris de valoració explicitats en la base 
novena de les Bases específiques anteriorment esmentades, i vist l’informe 
d’instrucció subscrit per la Cap de l’Oficina Tècnica de Sensibilització, Participació i 
Divulgació Ambiental amb el vist i plau de la Gerència de Serveis de Medi Ambient, 
que s’adjunta com a annex a la present Acta, la Presidència de la Comissió formula la 
següent proposta de concessió de subvencions, a favor de les entitats presentades 
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que hagin obtingut una puntuació total igual o superior a 55 punts, per una quantitat 
total de 40.000 € i, d’acord amb el següent detall:  
 

CONVOCATÒRIA 03933 / 012   (resolució) 
Puntuació 
obtinguda 

Import 
subvenció

1 Asociación Medioambiental GRODEMA 90 1.000 € 
2 Associació "Promoció del Transport Públic" (PTP) 82 2.500 € 

3 
Associació "Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya" (MEGSJC) 

81 2.500 € 

4 Fundació Privada 'Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia' 78 2.500 € 
5 Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell 78 1.000 € 
6 Catalunya Camina 77 2.500 € 
7 Col·legi d'enginyers Tècnics (Fòrmula-e) 76 2.500 € 
8 Associació "Federació ADF Penedès-Garraf" 76 2.500 € 
9 Fundació "Marianao" 75 2.500 € 
10 Fundació Indicis 74 2.400 € 

11 
Confederació Patronal PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya 

73 2.500 € 

12 Fundación Privada "Fundación Pro-Vida Humanitis" 72 2.200 € 
13 Associació "Federació ADF Bages" 72 2.500 € 
14 Associació "Ecoserveis" 72 2.500 € 
15 Fundación ECA Bureau Veritas 68 2.100 € 

16 
Fundació Privada "B_TEC Parc Barcelona Innovació 
Tecnològica" 

68 2.100 € 

17 Fundació Privada ERSÍLIA 66 2.100 € 
18 Associació "CanNova" 58 2.100 € 
 

Vist el punt 3.3.e) 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. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de data 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motiu exposats i la normativa aplicable aquesta 
Vicepresidència Tercera i PDA de Territori i Sostenibilitat, eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la següent relació de subvencions, en matèria de Medi Ambient en 
l’àmbit de la “Sostenibilitat energètica i adaptació al canvi climàtic”, de la convocatòria 
per a l’atorgament d’ajuts en règim de concurrència competitiva per a serveis i 
activitats – any 2012: 
 

CONVOCATÒRIA 03933 / 012   (resolució) NIF Quantia 
Asociación Medioambiental GRODEMA G-60117777 1.000 € 
Associació "Promoció del Transport Públic" (PTP) G-60353398 2.500 € 
Associació "Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya" 
(MEGSJC) 

G-08931974 2.500 € 

Fundació Privada 'Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia' G-60181955 2.500 € 
Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell Q-0873003-H 1.000 € 
Catalunya Camina G-60480340 2.500 € 
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CONVOCATÒRIA 03933 / 012   (resolució) NIF Quantia 
Col·legi d'enginyers Tècnics (Fòrmula-e) Q-0870003-A 2.500 € 
Associació "Federació ADF Penedès-Garraf" G-61685426 2.500 € 
Fundació "Marianao" G-61740627 2.500 € 
Fundació Indicis G-65436339 2.400 € 
Confederació Patronal PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya 

G-61512257 2.500 € 

Fundación Privada "Fundación Pro-Vida Humanitis" G-63262323 2.200 € 
Associació "Federació ADF Bages" G-61890877 2.500 € 
Associació "Ecoserveis" G-60037348 2.500 € 
Fundación ECA Bureau Veritas G-84131622 2.100 € 
Fundació Privada "B_TEC Parc Barcelona Innovació Tecnològica" G-64222706 2.100 € 
Fundació Privada ERSÍLIA G-63447676 2.100 € 
Associació "CanNova" G-65282055 2.100 € 

 
Segon.- Desestimar,  per menor valoració i manca de recursos, les sol·licituds que es 
relacionen tot seguit: 
 

CONVOCATÒRIA 03933 / 012   (resolució) NIF Quantia
Societat Cooperativa Catalana Limitada "Manresana de Serveis 
amb Bicicleta SCCL" (MBICI) Projecte 2 

F-65626749 0 € 

Associació "eco-union" G-63799191 0 € 
Associació "Centre Unesco de Catalunya" (UNESCOCAT) G-08996951 0 € 
Associació Cultural Casal Orlandai G-64509987 0 € 
Associació ADENC G-59074484 0 € 
Societat Cooperativa Catalana Limitada "Manresana de Serveis 
amb Bicicleta SCCL" (MBICI) Projecte 1 

F-65626749 0 € 

Fundació Privada Centre de Desenvolupament Rural Integrat de 
Catalunya (CEDRICAT) 

G-25507435 0 € 

Associació "GR5 Cultura i Societat de la informació" G-64589468 0 € 
Fundació Fòrum Ambiental G-61534954 0 € 
Associació UGT de Catalunya G-08496622 0 € 
Fundació ENT G-65444242 0 € 
Associació Catalana d'Amics de l'Aigua G-08872533 0 € 
Fundació Privada "Museu Industrial del Ter - Can Sanglas" G-63418552 0 € 
Associació Hàbitats G-17530346 0 € 
Associació "Amics dels Cingles de Collsacabra" G-59687921 0 € 
Fundació Privada "Institut d'Estudis de la Seguretat" (IDES) G-61731857 0 € 
Associació Accions 3E G-65708760 0 € 
Associació "Vida Sana" G-08890923 0 € 
Associació Consorci Forestal de Catalunya Q-6750001-G 0 € 
Associació Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA) 40426025Y 0 € 
Associació "Grup Ecologista d'Avinyó" G-62716899 0 € 
Associació Interdisciplinar de Professionals del Medi Ambient 
(APROMA) 

G-80800576 0 € 

Associació "Ateneu Santcugatenc" G-58315953 0 € 
Entitat Esportiva "Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques" 
(SPAS) 

G-59430371 0 € 

Associació Catalana de Cases de Colònies G-08872533 0 € 
Associació + responsables G-65297590 0 € 
Asociación CEJAC Formació - Promoció - Inserció G-58066861 0 € 
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CONVOCATÒRIA 03933 / 012   (resolució) NIF Quantia
Associació de "Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona " 
(ADEFFA) 

G-64330673 0 € 

Associació Catalana de Meteorologia (ACAM) G-60931631 0 € 
Fundació Privada "Institut de Formació Contínua de la Universitat 
de Barcelona (IL3-UB)" 

G-64489172 0 € 

Associació "Esplais catalans" G-08773517 0 € 
Societat Cooperativa Catalana Limitada "Femarec SCCL" F-59197996 0 € 
Col·legi d'enginyers Tècnics (Premis CETIB) Q-0870003-A 0 € 
Societat Cooperativa Catalana Limitada "Arecei SCCL" F-63083455 0 € 
 

Tercer.- Desestimar les sol·licituds per incompliment dels requisits establerts a la 
convocatòria, les quals es relacionen tot seguit: 
 

CONVOCATÒRIA 03933 / 012   (resolució) NIF Quantia
Societat Cooperativa Catalana Limitada "Vivint al Rusc SCCL" F-65568537 0 € 
Associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics G-61850277 0 € 
Associació de "Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva 
Porta a Porta" 

G-63386973 0 € 

 
Quart.- Disposar la publicitat de les subvencions concedides al taulell d’anuncis 
corporatiu.   
 
Cinquè.- Notificar a tots els sol·licitants de manera individualitzada en el termini màxim 
de deu dies.  
 
Sisè.- Disposar que d’acord amb la Base 14 els/les beneficiaris/àries, una vegada se’ls 
hagi comunicat l’acord de concessió, hauran d’acceptar la subvenció de forma 
expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció de la notificació de la resolució. 
 
Setè.- Imputar la despesa total de quaranta mil (40.000) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària  G/50500/172B2/48900 del vigent pressupost. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
52.- Dictamen que proposa ampliar, fins el 30 de juliol de 2012, el termini de 
presentació del certificat de l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la 
quantia màxima que hi destinaran al programa d’arranjaments d’habitatges per a 
gent gran de la província de Barcelona i la seva publicació en el BOPB.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 26 de 
gener de 2012 va aprovar, entre d’altres, un dictamen, pel qual s’aprovaven les “Bases 
de participació en el programa d’arranjaments d’habitatges per a gent gran de la 
província de Barcelona” 
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Aquestes Bases han estat publicades al BOPB de data 2 de febrer de 2012. 
 
Vist que les “Bases de participació en el programa d’arranjaments d’habitatges per a 
gent gran de la província de Barcelona”, estableixen com a data límit de presentació 
del certificat de l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la quantia màxima 
que hi destinaran al programa, el 30 de juny de 2012, tant per als municipis que 
vulguin participar per primera vegada com per a aquells que hagin participat en el 
període 2009-2010. 
 
Atès que es considera insuficient el termini atorgat a les Bases per a la presentació del 
certificat esmentat. 
 
Vist el punt 3.4.i.1) de la  Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció del següents: 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Ampliar, fins el 30 de juliol de 2012, el termini de presentació del certificat de 
l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la quantia màxima que hi destinaran 
al programa d’arranjaments d’habitatges per a gent gran de la província de Barcelona. 
 
Segon.- Publicar aquest acord d’ampliació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona per al seu general coneixement. 
 
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 i el punt 45, el Sr. Fogué manifesta la seva 
abstenció en aquests punts. 
 
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President Accidental aixeca la sessió, de 
la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta. 
 
Vist i Plau 
El President Accidental,  


