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Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Josep Llobet Navarro
Sra. Mercè Conesa i Pagès
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Sr. Xavier García Albiol
Sr. Ramon Riera Macia
Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Jordi Subirana i Ortells
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sra. Mercè Rius i Serra

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

EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA
Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Alberto Villagrasa Gil
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Gerard Ardanuy i Mata

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 les Actes de la Sessió Ordinària de data 12 de setembre de 2012 i
Extraordinària i Urgent de data 18 de setembre de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Dictamen
2.- Dictamen que proposa la modificació de la designació de representants en diversos
organismes.
Es dóna compte dels decrets següents:
3.- Decret de la Presidència, de 3 d’agost de 2012, de compareixença com a
codemandada, davant el Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, en el procediment núm.
989/2011 interposat per M.G.R. contra la resolució de l’INSS que va desestimar la
reclamació per incapacitat permanent en grau parcial.
4.- Decret de la Presidència, de 3 d’agost de 2012, de compareixença davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm.
130/2011-M relatiu al recurs interposat per M.R.D. contra la resolució que desestimava
el recurs de reposició que va formular contra la resolució que li mantenia el nivell de
desenvolupament professional en la convocatòria de carrera professional CP-2008 i
CP-2009.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
5.- VACARISSES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-nou mil
cinc-cents dinou euros amb vuitanta-vuit cèntims (29.519,88) € a l’Ajuntament de
Vacarisses a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2012.
6.- SANT FRUITÒS DE BAGES.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
quaranta-un mil cinc-cents set euros amb quaranta cèntims (41.507,40) € a
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l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’objecte de subsidiar el préstec que
concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
7.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
setanta-nou mil quatre-cents vuitanta-tres euros amb divuit cèntims (79.483,18) € a
l’Ajuntament de Vilanova del Camí a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
Caixa de Crèdit
8.- CABRILS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
9.- CANYELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
10.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta-vuit mil dos-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims
(98.244,62) € per a finançar l’actuació local “Nova biblioteca, fase 2B DO” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
11.- NAVARCLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
seixanta-vuit mil tres-cents quaranta-dos euros amb disset cèntims (68.342,17) € per a
finançar l’actuació local “Accés i serveis centre cultural” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
12.- PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import mil cinquanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims (1.059,63) € per a finançar
l’actuació local “Béns inventariables” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
13.- PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import disset mil cinc-cents quaranta-tres euros amb seixanta-dos cèntims
(17.543,62) € per a finançar l’actuació local “Urb. c/Oró, Galofré i Sol” al 0% d’interès i
a retornar en 10 anualitats.
14.- PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import trenta-nou mil set-cents cinquanta-un euros amb trenta-un cèntims
(39.751,31) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
15.- SALLENT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Cal Carrera i
expropiació fàbrica vella” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
16.- SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent trenta-quatre mil (134.000) € per a finançar l’actuació local “Urb.
polígon ctra. Berga i subs. II” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
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17.- SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import quaranta-un mil (41.000) € per a finançar l’actuació local “Acc. i aparc.
av. Girona” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
18.- SANT VICENÇ DE TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import vuit mil sis-cents sis euros amb seixanta-tres cèntims (8.606,63) €
per a finançar l’actuació local “El Casal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
19.- SANT VICENÇ DE TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import quaranta-set mil nou-cents quaranta-tres euros amb dinou cèntims
(47.943,19) € per a finançar l’actuació local “Teatre Borgonyà” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
20.- TORELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-quatre mil cent cinquanta-un euros amb deu cèntims (174.151,10) € per a
finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
21.- VACARISSES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-quatre mil (174.000) € per a finançar l’actuació local “Canonada
abastament aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
22.- ALPENS.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament d'Alpens d’un
import màxim de tres-cents noranta-cinc mil tres-cents onze (395.311) €.
23.- CASTELLGALÍ.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Castellgalí d’un
import màxim de tres-cents vint-i-cinc mil tres-cents noranta-set euros amb seixanta
cèntims (325.397,60) €.
24.- PUJALT.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Pujalt d’un
import màxim de tres-cents trenta mil (330.000) €.
25.- RAJADELL.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Rajadell d’un
import màxim de tres-cents mil quatre-cents cinquanta euros amb divuit cèntims
(300.450,18) €.
26.- SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de
Santa Maria d’Oló d’un import màxim de quatre-cents setanta-vuit mil dos-cents sis
(478.206) €.
27.- TORRELAVIT.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Torrelavit d’un
import màxim de quatre-cents noranta-vuit mil dos-cents cinquanta-sis euros amb
noranta-sis cèntims (498.256,96) €.
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28.- PRATS DE REI.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Prats de Rei
d’un import màxim de quatre-cents noranta-tres mil dos-cents quaranta-nou euros amb
seixanta-vuit cèntims (493.249,68) €.
29.- OLOST.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament d'Olost d’un import màxim
de quatre-cents seixanta-set mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb quaranta-nou
cèntims (467.884,49) €.
30.- SORA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Sora d’un import màxim
de dos-cents noranta mil set-cents cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims
(290.705,55) €.
31.- AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont
del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès d’un import màxim de quatre-cents setanta-cinc mil
(475.000)€.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
32.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu Departament d'Empresa i Ocupació, i la
Diputació de Barcelona, mitjançant la seva Àrea de Desenvolupament Econòmic i
Ocupació, per al desenvolupament de polítiques empresarials i d’ocupació.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
33.- Dictamen que proposa esmenar els errors materials detectats a la resolució de la
primera convocatòria, segons Bases específiques en règim de concurrència
competitiva, en l’àmbit de Cultura, de subvencions per a activitats destinades a
promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012.
34.- Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria per a la concessió,
mitjançant procediment de concurrència competitiva, de subvencions per a l’adquisició,
lloguer o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels
espais escènics municipals, corresponents a l’any 2012.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.M., en
resolució de l’expedient núm. 2012/5572.
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36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. JM.G.S.,
en resolució de l’expedient núm. 2012/5899.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/5995.
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.C.B., en
resolució de l’expedient núm. 2012/6060.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Cabrils, en resolució de l’expedient núm. 2012/6282.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2012/6421.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
41.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni marc de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona i la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per
a la promoció de la qualitat de l’obra pública local.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
42.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració
entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Girona, i els Ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu i de
Riells i Viabrea, pel “Recolzament a la gestió i al desenvolupament sostenible a la
Reserva de la Biosfera del Montseny”.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
43.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte tercer del conveni de
col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del
Maresme, per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis
forestals 2012, en el sentit de modificar l’import de la quantia en quatre mil dos-cents
quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (4.204,53) €.
44.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres subvencionades per
la prevenció local d’incendis forestals, l’any 2012, al municipi de La Quar.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Oberta la sessió i abans de l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de
data 18 de setembre de 2012, el Vicepresident 5è. Sr. Foguè, manifesta que vol que
consti en acta, en relació al “Dictamen que proposa aprovar el conveni marc entre
l’Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i
Lleida, en relació amb la col.laboració en matèria tributària”, l’explicació del seu vot,
que presenta per escrit, justificant l’abstenció, que és del tenor literal següent:
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“Les propostes encaminades a millorar i a facilitar la col·laboració entre
administracions públiques són, per a nosaltres, un factor clau i necessari en qualsevol
moment però especialment en l’actual situació. Malgrat aquesta consideració, la
proposta de conveni entre les quatre diputacions catalanes i el govern de la Generalitat
que preveu l’establiment de diferents nivells de col·laboració entre les entitats
participants la posició socialista és d’abstenció a la Junta de Govern extraordinària del
18 de setembre de 2012.
Les raons que justifiquen aquesta abstenció es troben en que els acords que preveu
aquest conveni superen àmpliament les delegacions que els ajuntaments han dipositat
en l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
També, pel fet que s’utilitza un recurs que és del i per al món local, especialitzat i amb
elevats nivells d’eficàcia i eficiència, per a una finalitat, la gestió de tasques que
actualment són responsabilitat de l’Agència Tributària de Catalunya. L’autonomia local
sobre la qual s’ha construït el sistema que avui coneixem no està sent respectada per
mitjà d’un acord en el que no participen els ajuntaments implicats. En aquest sentit les
diputacions no poden representar la voluntat dels ajuntaments respecte de la
funcionalitat d’aquests organismes.
Igualment cal considerar que actualment aquests organismes tenen delegades
tasques municipals de manera particular. Hi ha ajuntaments que deleguen una part
dels tributs o unes funcions concretes i altres que ho fan en la seva globalitat. Una
realitat que no permet, d’entrada, assumir les funcions que preveu el conveni en el seu
segon acord per a tot el territori de la província de Barcelona. Per exemple poblacions
com Barcelona o Hospitalet, i moltes altres arreu de Catalunya, quedarien fora
d’aquest acord.
Finalment, el vot, és d’abstenció a l’espera de com evoluciona aquest acord i quins
efectes tindrà en l’actual model de recaptació dels tributs locals”.
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació als esborranys de les Actes
corresponents a la sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2012 i la sessió
Extraordinària i Urgent del dia 18 de setembre de 2012, es pregunta si existeix alguna
objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aproven dites Actes per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa la modificació de la designació de representants en
diversos organismes.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Un cop fetes les designacions de representants i a la vista de la variació que s’ha
produït en les responsabilitats d’algunes de les persones designades, o les vacants
produïdes, obliga a fer novament alguns nomenaments.
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, llevat que s’hagi delegat la competència en un
altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es remet l’art. 90.3 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum especial per fer-ho, per tant, serà
suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va
aprovar la designació de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011 es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar a les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona
en els organismes que es detallen, substituint a les designades anteriorment, o cobrint
les vacants produïdes:
1. Consorci del Patrimoni de Sitges (P5800036E)
1.1.- Acordar el nomenament de la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández com
a representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Patrimoni de
Sitges com a vocal en el Consell General, en substitució del Sr. Jaume Ciurana i
Llevadot.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior
acordar que els nou representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
del Patrimoni de Sitges com a vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 9
dels Estatuts del Consorci, són els següents:
-

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sra. MªC. Mireia Hernández Hernández
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sra. Carmen Álvarez
Sr. Pablo Dalmases Ramon
Sra. Anna Valls Ramon
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2. Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat
(NIF P5800017E)
Havent-se deixat sense efecte, per acord de la Junta de Govern de data 31.5.2012
(ref. AJG 314/12) el nomenament del Sr. Josep Maria Matas i Babon com a
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell General del Consorci del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat, que va ser
nomenat per acord (ref. AP 118/2011) de data 26.7.2011, correspon ara cobrir la
vacant produïda.
Per tant, s’acorda :
1.1. Nomenar la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández com a representant de la
Diputació de Barcelona en el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona, Casa de Caritat, com a vocal en el Consell General, per cobrir la
vacant existent.
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior
ACORDAR que els dotze representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Patrimoni de Sitges com a vocals en el Consell General, d’acord
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, són els següents:
-

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Antoni Fogué i Moya
Sr. Pere Navarro i Morera
Sr. Emiliano Jiménez León
Sra. Mònica Querol Querol
Sra. Àngels Esteller Rueda
Sr. Josep Altayó Morral
Sr. Jordi Portabella i Calvete

3.- CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT DE
BARCELONA
1.1.- Nomenar el Sr. Jordi Plana Arrasa, representant de la Diputació de
Barcelona, en el Consell de la Formació Professional de la Ciutat de Barcelona,
com a vocal del Plenari i de la Comissió Permanent de l’esmentat Consell,
d’acord amb els articles 11 i 14 de les seves normes de funcionament, en
substitució de la Sra. Sra. Maria Montserrat Arboix Llobell
2.1.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior
acordar que els dos representants de la Diputació de Barcelona en el Consell, son
els següents:
-

Sr. Jordi Plana Arrasa
Sr. Leandro Mayola Tresserras
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Segon.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es
modifiquin abans.
Tercer.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència, de 3 d’agost de 2012, de compareixença com a
codemandada, davant el Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, en el procediment
núm. 989/2011 interposat per M.G.R. contra la resolució de l’INSS que va
desestimar la reclamació per incapacitat permanent en grau parcial.- 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 núm. 14 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona per a
comparèixer com a codemandada, juntament amb Institut Nacional de la Seguretat
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008, en el
Procediment núm. 989/2011 interposat per la senyora MC. G. R. contra Resolució de
l'I.N.S.S. de data 20 de setembre de 2011, que va desestimar la reclamació prèvia, per
incapacitat permanent en grau parcial, formulada contra la Resolució del mateix
organisme, de data 14 de juliol de 2011, que declarava l'existència de lesions
permanents no invalidants derivades d'accident de treball.
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 781/1996 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.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, en el Procediment
núm. 989/2011 interposat per la senyora MC. G. R. contra Resolució de l'I.N.S.S. de
data 20 de setembre de 2011, que va desestimar la reclamació prèvia, per incapacitat
permanent en grau parcial, formulada contra la Resolució del mateix organisme, de
data 14 de juliol de 2011, que declarava l'existència de lesions permanents no
invalidants derivades d'accident de treball.
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Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les
instàncies superiors en què pugui esdevenir.
4.- Decret de la Presidència, de 3 d’agost de 2012, de compareixença davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 130/2011-M relatiu al recurs interposat per M.R.D. contra la resolució que
desestimava el recurs de reposició que va formular contra la resolució que li
mantenia el nivell de desenvolupament professional en la convocatòria de
carrera professional CP-2008 i CP-2009.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és
del tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona a comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 130/2011-M,
procediment abreujat, interposat per la senyora ME. R. D. contra la resolució de la
Presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns que desestimava el
recurs de reposició interposat contra la resolució que li mantenia en el nivell de
desenvolupament professional en la convocatòria de carrera professional CP-2008 i
CP-2009 .
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 781/1996 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.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) 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 virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 130/2011-M, procediment abreujat,
interposat per la senyora ME. R. D. contra la resolució de la Presidència delegada de
l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns que desestimava el recurs de reposició interposat
contra la resolució que li mantenia en el nivell de desenvolupament professional en la
convocatòria de carrera professional CP-2008 i CP-2009.
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Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
5.- Dictamen que proposa subvenir en un import de vint-i-nou mil cinc-cents
dinou euros amb vuitanta-vuit cèntims (29.519,88) € a l’Ajuntament de
Vacarisses 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,
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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 Vacarisses presentà en data 24 de juliol de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 142.239,14 € 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 Vacarisses.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 142.239,14 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 142.239,14 € amb una subvenció d’import de
29.519,88€.
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
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de vint-i-nou mil cinc-cents dinou euros amb vuitantavuit cèntims (29.519,88) € a l'Ajuntament de Vacarisses d'acord amb la seva sol·licitud
feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 24 de juliol 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 Vacarisses, 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.
6.- Dictamen que proposa subvenir en un import de quaranta-un mil cinc-cents
set euros amb quaranta cèntims (41.507,40) € a l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per

13/102

finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presentà en data 30 de juliol de 2012 una
sol·licitud d'un préstec de 200.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 200.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 200.000 € amb una subvenció d’import de 41.507,40 €.
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L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, 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
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de quaranta-un mil cinc-cents set euros amb quaranta
cèntims (41.507,40) € a l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 30 de
juliol de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC, S.A., dins
del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i l’entitat
financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, 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.
7.- Dictamen que proposa subvenir en un import de setanta-nou mil quatre-cents
vuitanta-tres euros amb divuit cèntims (79.483,18) € a l’Ajuntament de Vilanova
del Camí 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).
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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 Vilanova del Camí presentà en data 9 d'agost de 2012 una sol·licitud
d'un préstec de 382.983,19 € 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 Vilanova del Camí.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 382.983,19 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 382.983,19 € amb una subvenció d’import de
79.483,18€.
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
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de setanta-nou mil quatre-cents vuitanta-tres euros
amb divuit cèntims (79.483,18) € a l'Ajuntament de Vilanova del Camí d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 9
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d'agost 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 Vilanova del Camí, 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 5 AL 7
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126,
assistit pel secretari Sr.............................
L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. .....................................,
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., .............., assistit pel secretari de
la Corporació, Sr...............
Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per obligar-se
MANIFESTEN
I.

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

II.

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

III.

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

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

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

8.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Cabrils.- 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.

18/102

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 Cabrils, presentada en data
12/07/2012 per finançar la inversió “Inversions 2012” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Cabrils
Inversions 2012
175.000 €
0%
10
79/2012

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.
9.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta mil (150.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Canyelles.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
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La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en 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 Canyelles, presentada en
data 16/07/2012 per finançar la inversió “Inversions 2012” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Canyelles
Inversions 2012
150.000 €
0%
10
80/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
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10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import norantavuit mil dos-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (98.244,62) €
per a finançar l’actuació local “Nova biblioteca, fase 2B DO” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Navarcles.- 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 Navarcles, presentada en
data 29/06/2012 per finançar la inversió “Nova biblioteca, fase 2B DO” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Navarcles
Nova biblioteca, fase 2B DO
98.244,62 €
0%
10
68/2012
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de noranta-vuit mil dos-cents quaranta-quatre
euros amb seixanta-dos cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import seixantavuit mil tres-cents quaranta-dos euros amb disset cèntims (68.342,17) € per a
finançar l’actuació local “Accés i serveis centre cultural” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Navarcles.- 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 Navarcles, presentada en
data 29/06/2012 per finançar la inversió “Accés i serveis centre cultural” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
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Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Navarcles
Accés i serveis centre cultural
68.342,17 €
0%
10
69/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-vuit mil tres-cents quaranta-dos
euros amb disset 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.
12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import mil
cinquanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims (1.059,63) € per a finançar
l’actuació local “Béns inventariables” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats,
a l’Ajuntament de Pla 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 del Pla del Penedès,
presentada en data 22/06/2012 per finançar la inversió “Béns inventariables” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Pla del Penedès
Béns inventariables
1.059,63 €
0%
5
70/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de mil cinquanta-nou euros amb seixanta-tres
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.
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import disset mil
cinc-cents quaranta-tres euros amb seixanta-dos cèntims (17.543,62) € per a
finançar l’actuació local “Urb. c/Oró, Galofré i Sol” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats, a l’Ajuntament de Pla 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 del Pla del Penedès,
presentada en data 22/06/2012 per finançar la inversió “Urb. c/Oró, Galofré i Sol” i que
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aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Pla del Penedès
Urb. c/Oró, Galofré i Sol
17.543,62 €
0%
10
71/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de disset mil cinc-cents quaranta-tres euros
amb
seixanta-dos
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-nou
mil set-cents cinquanta-un euros amb trenta-un cèntims (39.751,31) € per a
finançar l’actuació local “Inversions diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Pla 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.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament del Pla del Penedès,
presentada en data 22/06/2012 per finançar la inversió “Inversions diverses” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament del Pla del Penedès
Inversions diverses
39.751,31 €
0%
10
67/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-nou mil set-cents cinquanta-un
euros amb trenta-un 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.
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Cal Carrera i
expropiació fàbrica vella” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sallent.- 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 Sallent, presentada en data
09/07/2012 per finançar la inversió “Cal Carrera i expropiació fàbrica vella” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sallent
Cal Carrera i expropiació fàbrica vella
175.000 €
0%
10
76/2012

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.
16.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
trenta-quatre mil (134.000) € per a finançar l’actuació local “Urb. polígon ctra.
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Berga i subs. II” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages.- 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 Sant Fruitós de Bages,
presentada en data 30/07/2012 per finançar la inversió “Urb. polígon ctra. Berga i subs.
II” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Urb. polígon ctra. Berga i subs. II
134.000 €
0%
10
83/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent trenta-quatre mil 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.
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quarantaun mil (41.000) € per a finançar l’actuació local “Acc. i aparc. av. Girona” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.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 Sant Fruitós de Bages,
presentada en data 30/07/2012 per finançar la inversió “Acc. i aparc. av. Girona” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:

Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Acc. i aparc. av. Girona
41.000 €
0%
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Anualitats:
Referència:

10
84/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-un 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.
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import vuit mil
sis-cents sis euros amb seixanta-tres cèntims (8.606,63) € per a finançar
l’actuació local “El Casal” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.- 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 Sant Vicenç de Torelló,
presentada en data 08/02/2012 per finançar la inversió “El Casal” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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 que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
El Casal
8.606,63 €
0%
10
17/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuit mil sis-cents sis euros amb seixantatres cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de Crèdit.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import quarantaset mil nou-cents quaranta-tres euros amb dinou cèntims (47.943,19) per a
finançar l’actuació local “Teatre Borgonyà” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló.- 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 Sant Vicenç de Torelló,
presentada en data 08/02/2012 per finançar la inversió “Teatre Borgonyà” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Teatre Borgonyà
47.943,19 €
0%
10
16/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de quaranta-set mil nou-cents quaranta-tres
euros
amb
dinou
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.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-quatre mil cent cinquanta-un euros amb deu cèntims (174.151,10) € per a
finançar l’actuació local “Inversions 2011” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Torelló.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en 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 Torelló, presentada en data
10/07/2012 per finançar la inversió “Inversions 2011” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Torelló
Inversions 2011
174.151,10 €
0%
10
77/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-quatre mil cent cinquanta-un
euros amb deu 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.
21.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-quatre mil (174.000) € per a finançar l’actuació local “Canonada
abastament aigua” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Vacarisses.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en 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 Vacarisses, presentada en
data 24/07/2012 per finançar la inversió “Canonada abastament aigua” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el 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:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vacarisses
Canonada abastament aigua
174.000 €
0%
10
81/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-quatre 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.
22.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament d'Alpens d’un import
màxim de tres-cents noranta-cinc mil tres-cents onze (395.311) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament d'Alpens presentà en data 01/08/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 395.311€ per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Alpens atorgant una línia
de préstecs-pont d’un import màxim de 395.311 € que amb caràcter limitatiu es
distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

395.311,00 €
,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
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El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament d'Alpens d’un import màxim
de 395.311 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

395.311,00 €
,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d'Alpens, d'acord amb la minuta tipus,
que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
23.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Castellgalí d’un
import màxim de tres-cents vint-i-cinc mil tres-cents noranta-set euros amb
seixanta cèntims (325.397,60) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
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valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Castellgalí presentà en data 03/08/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 325.397,60 € per finançar despesa elegible.
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 Castellgalí atorgant una
línia de préstecs-pont d’un import màxim de 325.397,60 € que amb caràcter limitatiu
es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

226.502,60 €
98.895,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Castellgalí d’un import
màxim de 325.397,60 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
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Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

226.502,60 €
98.895,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castellgalí, d'acord amb la minuta
tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
24.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Pujalt d’un import
màxim de tres-cents trenta mil (330.000) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
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Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Pujalt presentà en data 09/08/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 330.000 € per finançar despesa elegible.
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 Pujalt atorgant una línia
de préstecs-pont d’un import màxim de 330.000 € que amb caràcter limitatiu es
distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

165.000,00 €
165.000,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Pujalt d’un import màxim
de 330.000 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

165.000,00 €
165.000,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
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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 Pujalt, d'acord amb la minuta tipus,
que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
25.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Rajadell d’un import
màxim de tres-cents mil quatre-cents cinquanta euros amb divuit cèntims
(300.450,18) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Rajadell presentà en data 20/08/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 300.450,18 € per finançar despesa elegible.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Rajadell atorgant una
línia de préstecs-pont d’un import màxim de 300.450,18 € que amb caràcter limitatiu
es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

300.450,18 €
,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Rajadell d’un import
màxim de 300.450,18 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

300.450,18 €
,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rajadell, d'acord amb la minuta tipus,
que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
26.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló
d’un import màxim de quatre-cents setanta-vuit mil dos-cents sis (478.206) €.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
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En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Santa Maria d'Oló presentà en data 01/08/2012 una sol·licitud d'una
línia de préstecs-pont de 478.206 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló
atorgant una línia de préstecs-pont d’un import màxim de 478.206 € que amb caràcter
limitatiu es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

256.650,44 €
221.555,56 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
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El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló d’un
import màxim de 478.206 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com
s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

256.650,44 €
221.555,56 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló, d'acord amb la
minuta tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
27.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Torrelavit d’un
import màxim de quatre-cents noranta-vuit mil dos-cents cinquanta-sis euros
amb noranta-sis cèntims (498.256,96) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
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valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Torrelavit presentà en data 09/08/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 498.256,96 € per finançar despesa elegible.
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 Torrelavit atorgant una
línia de préstecs-pont d’un import màxim de 498.256,96 € que amb caràcter limitatiu
es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

498.256,96 €
,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Torrelavit d’un import
màxim de 498.256,96 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
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Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

498.256,96 €
,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torrelavit, d'acord amb la minuta
tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
28.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Prats de Rei d’un
import màxim de quatre-cents noranta-tres mil dos-cents quaranta-nou euros
amb seixanta-vuit cèntims (493.249,68) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
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Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament dels Prats de Rei presentà en data 21/08/2012 una sol·licitud d'una línia
de préstecs-pont de 493.249,68 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament dels Prats de Rei atorgant
una línia de préstecs-pont d’un import màxim de 493.249,68 € que amb caràcter
limitatiu es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

123.312,42 €
369.937,26 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament dels Prats de Rei d’un
import màxim de 493.249,68 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com
s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

123.312,42 €
369.937,26 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
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Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament dels Prats de Rei, d'acord amb la minuta
tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
29.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament d'Olost d’un import
màxim de quatre-cents seixanta-set mil vuit-cents vuitanta-quatre euros amb
quaranta-nou cèntims (467.884,49) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
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la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament d'Olost presentà en data 06/08/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 467.884,49 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olost atorgant una línia
de préstecs-pont d’un import màxim de 467.884,49 € que amb caràcter limitatiu es
distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

467.884,49 €
,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament d'Olost d’un import màxim
de 467.884,49 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

467.884,49 €
,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d'Olost, d'acord amb la minuta tipus, que
es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
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30.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Sora d’un import
màxim de dos-cents noranta mil set-cents cinc euros amb cinquanta-cinc
cèntims (290.705,55) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Sora presentà en data 05/09/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 290.705,55 € per finançar despesa elegible.
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 Sora atorgant una línia
de préstecs-pont d’un import màxim de 290.705,55 € que amb caràcter limitatiu es
distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012

290.705,55 €
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Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Sora d’un import màxim
de 290.705,55 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

290.705,55 €
,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sora, d'acord amb la minuta tipus,
que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
31.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament d'Avinyonet del
Penedès d’un import màxim de quatre-cents setanta-cinc mil (475.000) €.- 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, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
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L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès presentà en data 08/08/2012 una sol·licitud
d'una línia de préstecs-pont de 475.000 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
atorgant una línia de préstecs-pont d’un import màxim de 475.000 € que amb caràcter
limitatiu es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

208.000,00 €
267.000,00 €
,00 €
,00 €

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
d’un import màxim de 475.000 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com
s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

208.000,00 €
267.000,00 €
,00 €
,00 €

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, d'acord amb la
minuta tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
32.- Dictamen que proposa aprovar el conveni marc de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el seu Departament d'Empresa i Ocupació, i
la Diputació de Barcelona, mitjançant la seva Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, per al desenvolupament de polítiques empresarials i
d’ocupació.- 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 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha establert com un dels eixos
centrals de la seva actuació política l’establiment de vincles sòlids de col·laboració
lleial entre la Generalitat i els ens locals, i les administracions públiques presents en el
territori en benefici de la ciutadania i de la satisfacció de les seves necessitats. La
situació de crisi econòmica i financera en la qual es troben l’economia europea i
l’economia espanyola, en general, i la catalana en particular, exigeix respostes fermes
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i decidides per part de les administracions públiques, en tant que ens responsables de
portar a terme les polítiques adequades per a generar un entorn favorable a la
recuperació de l’activitat econòmica i l’ocupació.
Atès que la Diputació de Barcelona, com a govern local de segon nivell, té com a
prioritat el foment de la cooperació intermunicipal per tal de garantir la millor i més
eficient prestació dels serveis que demanda la ciutadania, i per això es fixa també com
a finalitat una major i més intensa col·laboració amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya per tal d’assolir conjuntament aquests objectius.
Atès que la cooperació entre els diferents nivells de les Administracions Públiques, i en
especial les que operen en el territori de Catalunya és un dels elements fonamentals
per al funcionament de les polítiques de desenvolupament econòmic local i d’ocupació
en el territori. Existeixen múltiples interessos compartits que reclamen d’aquesta
col·laboració i que requereixen l’eliminació de duplicitats. Cal tenir en compte la
importància que té per a l’activitat econòmica una adequada ordenació territorial i
urbanística, aspectes que en termes de política pública també són compartits per
ambdues administracions.
Atès que en l’actualitat existeixen tot un seguit de polítiques, de recursos i de
dispositius que intervenen sobre el territori des de diferents escales de l’administració
pública, que han permès, en general, fer més competitius els territoris i articular tot un
seguit de serveis per a les persones i per a les empreses que contribueixen a una
major dinamització de l’activitat econòmica i de l’ocupació. Però la multiplicitat
d’agents, polítiques, dispositius i recursos per al desenvolupament econòmic i
l’ocupació que són presents en el territori genera també solapaments, duplicitats i
ineficiències que, encara més en un context de crisi, han de ser eliminades per tal
d’aportar el màxim valor a la ciutadania com a retorn de la utilització dels fons públics.
Atès que tant el Govern de la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona
són absolutament sensibles a la necessitat de reduir les traves administratives i el cost
de les càrregues per a les empreses, especialment a les PIMES, en coherència amb la
Directiva Europea de Serveis. És de ressaltar, però, el paper clau que hi tenen les
administracions locals, en especial pel que fa al seu nivell d’intervenció administrativa i
les llicències d’activitat.
Atès que el document de bases de l’Estratègia Catalunya 2020, aprovat pel Govern el
passat mes d’abril, afirma que una de les idees vertebradores per aconseguir la
competitivitat de l’economia catalana i un creixement econòmic sostenible recau en els
poders públics, els quals han de proveir les condicions necessàries perquè progressin
els sectors empresarials amb futur i se n’eviti la destrucció. En aquest document de
bases s’estableix tot un seguit d’àmbits d’intervenció prioritaris en els quals tant la
pròpia Generalitat de Catalunya com els ens locals hi juguen el seu paper específic, i
per al que convé assignar i coordinar responsabilitats.
Vist que, fruit d’aquesta voluntat de col·laboració i cooperació entre les dues
administracions signants, i amb l’objectiu de posar elements que afavoreixin les
condicions necessàries per a la millora de la competitivitat i de l’ocupació a Catalunya,
vertebrant el territori i evitant duplicitats, se signa aquest conveni de col·laboració, amb
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la missió d’augmentar la coordinació entre els dos nivells d’administració i millorar
l’eficiència de les intervencions territorials en l’àmbit del desenvolupament econòmic i
l’ocupació.
Vist l’apartat 3.4.i.1) 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, el Gerent de serveis de
Desenvolupament Econòmic proposa al Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea
de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, que elevi a la Junta de Govern l’adopció
dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la següent minuta del conveni marc de col·laboració, el text literal de
la qual és el següent:
“CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL SEU DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, MITJANÇANT LA SEVA ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ.
Barcelona, xx de xxxxx de 2012
REUNITS:
D’una banda l’Honorable Sr. F.Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació en nom i
representació de la Generalitat de Catalunya en virtut del que preveu l’article 12 a) de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat de
Catalunya, i d’acord amb les competències que li confereix l’article 3.12 del Decret
200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de
competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
De l'altra, el Sr. Alberto Fernández Díaz en nom i representació de la Diputació de
Barcelona, en qualitat de Vicepresident 1r. i President delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació i facultat d’acord amb la Refosa 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
Espinàs Vijande, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
Corporació (núm. 3538/12) de data 2 de maig de 2012, i publicat al BOPB de 16 de maig de
2012
Les parts es reconeixen mútuament competència i capacitat d’obrar per formalitzar aquest
conveni de col·laboració i
MANIFESTEN
I.

Que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha establert com un dels eixos centrals
de la seva actuació política l’establiment de vincles sòlids de col·laboració lleial entre
la Generalitat i els ens locals, i les administracions públiques presents en el territori en
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benefici de la ciutadania i de la satisfacció de les seves necessitats. La situació de
crisi econòmica i financera en la qual es troben l’economia europea i l’economia
espanyola, en general, i la catalana en particular, exigeix respostes fermes i decidides
per part de les administracions públiques, en tant que ens responsables de portar a
terme les polítiques adequades per a generar un entorn favorable a la recuperació de
l’activitat econòmica i l’ocupació.
II.

Que la Diputació de Barcelona, com a govern local de segon nivell, té com a prioritat
el foment de la cooperació intermunicipal per tal de garantir la millor i més eficient
prestació dels serveis que demanda la ciutadania, i per això es fixa també com a
finalitat una major i més intensa col·laboració amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya per tal d’assolir conjuntament aquests objectius.

III.

Que la cooperació entre els diferents nivells de les Administracions Públiques, i en
especial les que operen en el territori de Catalunya és un dels elements fonamentals
per al funcionament de les polítiques de desenvolupament econòmic local i
d’ocupació en el territori. Existeixen múltiples interessos compartits que reclamen
d’aquesta col·laboració i que requereixen l’eliminació de duplicitats. Cal tenir en
compte la importància que per a l’activitat econòmica té una adequada ordenació
territorial i urbanística, aspectes que en termes de política pública també són
compartits per ambdues administracions.

IV.

Que en l’actualitat existeixen tot un seguit de polítiques, de recursos i de dispositius
que intervenen sobre el territori des de diferents escales de l’administració pública,
que han permès, en general, fer més competitius els territoris i articular tot un seguit
de serveis per a les persones i per a les empreses que contribueixen a una major
dinamització de l’activitat econòmica i de l’ocupació. Però la multiplicitat d’agents,
polítiques, dispositius i recursos per al desenvolupament econòmic i l’ocupació que
són presents en el territori genera també solapaments, duplicitats i ineficiències que,
encara més en un context de crisi, han de ser eliminades per tal d’aportar el màxim
valor a la ciutadania com a retorn de la utilització dels fons públics.

V.

Que tant el Govern de la Generalitat de Catalunya, com la Diputació de Barcelona,
són absolutament sensibles a la necessitat de reduir les traves administratives i el
cost de les càrregues per a les empreses, especialment a les PIMES, en coherència
amb la Directiva Europea de Serveis. És de ressaltar, però, el paper clau que hi tenen
les administracions locals, en especial pel que fa al seu nivell d’intervenció
administrativa i les llicències d’activitat.

VI.

Que el document de bases de l’Estratègia Catalunya 2020, aprovat pel Govern el
passat mes d’abril, afirma que una de les idees vertebradores per aconseguir la
competitivitat de l’economia catalana i un creixement econòmic sostenible recau en
els poders públics, els quals han de proveir les condicions necessàries perquè
progressin els sectors empresarials amb futur i se n’eviti la destrucció. En aquest
document de bases s’estableix tot un seguit d’àmbits d’intervenció prioritaris en els
quals tant la pròpia Generalitat de Catalunya com els ens locals hi juguen el seu
paper específic, i per al que convé assignar i coordinar responsabilitats.

VII.

Que fruit d’aquesta voluntat de col·laboració i cooperació entre les dues
administracions signants, i amb l’objectiu de posar elements que afavoreixin les
condicions necessàries per a la millora de la competitivitat i de l’ocupació a Catalunya,
vertebrant el territori i evitant duplicitats, se signa aquest conveni de col·laboració,
amb la missió d’augmentar la coordinació entre els dos nivells d’administració i
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millorar l’eficiència de les intervencions territorials en l’àmbit del desenvolupament
econòmic i l’ocupació.
VIII.

Que el model de conveni ha estat aprovat per dictamen número xxxx./2012 de la
Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data xxxxx.

D’acord amb aquests antecedents, les parts disposen subscriure aquest conveni en base als
següents
PACTES:
Primer: Objecte del Conveni
L’objecte del conveni és establir el marc de coordinació i col·laboració entre la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació i la Diputació de Barcelona,
mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, per al desenvolupament de
les polítiques empresarials i d’ocupació, en el marc de les competències que cada una de
les administracions té encomanades.
Segon: Àmbit d’aplicació
Les actuacions resultants d’aquest conveni afectaran exclusivament l’àmbit territorial
competència de la Diputació de Barcelona.
Tercer: Actuacions
Les principals actuacions que impulsarà aquest conveni , sens perjudici que puguin ser
ampliades o modificades, seran:
1. Fomentar els mecanismes de diàleg i cooperació en els processos d’elaboració
normativa amb impacte directe en l’activitat econòmica dels municipis i el seu mercat
de treball, en especial aquells aspectes relacionats amb la reducció de les barreres a
l’activitat empresarial, la desburocratització, i la reducció de la intervenció dels diferents
nivells d’administració així com l’establiment de mecanismes d’inspecció única.
2. Racionalitzar i optimitzar estructures de suport al desenvolupament econòmic i de
l’ocupació en el territori, principalment mitjançant:
a. Impuls d’una estratègia d’alineament interinstitucional dels diferents agents presents
al territori, amb visió supramunicipal.
b. Reconeixement de les agències de desenvolupament econòmic local, d’acord amb el
model impulsat per la Diputació de Barcelona, com a interlocutores de referència als
diferents territoris.
3. Coordinar criteris en l’aplicació de les polítiques públiques competència d’ambdues
administracions, amb la finalitat d’evitar duplicitats d’actuació financera i de recursos en
un mateix territori i per a un mateix objectiu, així com la coordinació en la planificació dels
diferents dispositius operatius i equipaments en el territori, que persegueixin finalitats
similars. En particular:
En l’àmbit de la informació:
a. Coordinar instruments: compatibilitzar els diferents instruments de gestió i treballar
per a la interoperabilitat dels sistemes d’informació que permetin un millor seguiment
de les polítiques econòmiques en un territori.
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b. Definir metodologies d’anàlisi i de suport als ens locals i específicament als
observatoris de desenvolupament econòmic, intercanvi d’informació estadística i
transferència de coneixement, per a una millora en l’aplicació de les polítiques
públiques.
En l’àmbit d’empresa i dinamització del teixit productiu:
a. Col·laborar en la implantació de la Finestreta Única Empresarial a Catalunya, com
a element d’impuls al canvi del model de relació entre les empreses i les
administracions catalanes, per a facilitar l’activitat econòmica i basada en la confiança
en l’empresariat.
b. Coordinar les actuacions destinades al foment de l’emprenedoria en el marc dels
respectius programes en la matèria (Catalunya Emprèn i Foment de l’esperit
emprenedor).
c. Suport i promoció dels productes alimentaris locals, sempre que afecti les
competències de l’àmbit del comerç o de la indústria.
d. Coordinar els instruments de dinamització dels polígons industrials.
En l’àmbit d’ocupació:
a. Coordinar les actuacions en l’àmbit de la intermediació laboral i el mercat de treball.
b. Suport a les actuacions locals adreçades a la millora de l’ocupabilitat.
4. Analitzar de les fórmules que permetin la dotació de recursos i instruments a les
parts signants, per donar suport a les polítiques de les entitats locals en aquests àmbits.
Quart: Ampliació de les actuacions
Les parts signants acorden la possibilitat d’incorporar, amb posterioritat a la signatura
d’aquest conveni, noves actuacions de col·laboració en àmbits específics, de sectors
d’activitat econòmica, o projectes de caràcter conjuntural d’acord amb les competències del
Departament d’Empresa i Ocupació. Caldrà l’acord exprés de les parts signants en el marc
de la Comissió de Seguiment, d’acord amb el previst en el pacte setè d’aquest conveni.
Cinquè: Convenis addicionals
Per tal de portar a terme actuacions concretes de l’àmbit d’aquest conveni, les dues
institucions podran signar convenis de col·laboració específics, amb les diferents unitats i
organismes adscrits al Departament d’Empresa i Ocupació, sota el marc d’aquest conveni
col·laboració.
Sisè: Comissions de treball
A l’empara d’aquest conveni, es podran constituir comissions de treball especifiques, amb
participació de personal tècnic d’ambdues organitzacions per tal de tractar amb detall i de
manera operativa totes aquelles qüestions que es derivin de les actuacions del present
conveni.
Setè: Comissió de seguiment
Es crea una Comissió de Seguiment amb l’objectiu d’avaluar el compliment dels objectius i
actuacions del conveni, així com d’acordar la incorporació de noves actuacions .
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La Comissió de Seguiment estarà presidida per la persona titular de la Secretaria General
del Departament d’Empresa i Ocupació i integrada per tres membres de la Diputació de
Barcelona i tres membres del Departament d’Empresa i Ocupació, en funció de les matèries
a tractar en cada una de les seves reunions.
Les funcions de la Comissió de Seguiment són:
1. Seguiment i avaluació del compliment dels compromisos establerts en el conveni.
2. Proposar, i si s’escau concretar, l’adopció de les mesures que es considerin adequades
per al millor desenvolupament i el compliment dels compromisos i obligacions
establerts al Conveni i per a una adequada col·laboració entre les parts participants.
3. La resolució, amb caràcter executiu, de les qüestions d’interpretació i aplicació del
Conveni plantejades per les parts i dels problemes del seu compliment.
La Comissió de seguiment es reunirà de forma ordinària tres vegades l’any i de forma
extraordinària quan sigui convocada pel seu president.
Els acords en el si de la Comissió de Seguiment són adoptats per consens.
La Comissió de Seguiment es regula pel que disposa la normativa vigent que li és aplicable
i, en particular, pel capítol II del títol I de la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, que fa referència als òrgans
col·legiats.
Vuitè: Finançament
Aquest Conveni Marc no comporta obligacions econòmiques per a les parts, sens perjudici
de les que es puguin establir en cadascun dels convenis específics posteriors, d’acord amb
les disponibilitats pressupostàries.
Novè: Protecció de dades
Les parts queden obligades al compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i, en particular a allò que disposa l’article 12 de
la normativa de referència i del RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999.
Pel cas que una de les parts tingui accés a dades de caràcter personal, proporcionades per
l’altra part, se les tractarà únicament d’acord amb les instruccions de la part cedent de les
dades i no les aplicarà o utilitzarà amb una finalitat diferent a la del conveni, ni tampoc les
comunicarà a altres persones, ni tan sols per a la seva conservació.
Pel cas que la part receptora de les dades les destini a cap altre finalitat, les comuniqui a
tercers o les faci servir incomplint les estipulacions del conveni, serà considerat també
responsable del tractament, responent personalment de les infraccions que haguessin
comès.
Desè: Vigència del conveni
Aquest Conveni Marc entra en vigor a la data de la seva signatura i tindrà vigència
indefinida. Podrà, però, ser objecte de resolució per acord mutu o per denúncia de
qualsevol de les parts que haurà de ser comunicada de forma fefaent amb una antelació
mínima de dos mesos.
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Onzè: Modificació
Prèvia aprovació expressa de les parts es podrà modificar el present Conveni Marc.
Dotzè: Causes de resolució
El present Conveni Marc es resoldrà per:
‐ la finalització de les actuacions previstes en el mateix.
‐ Per 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 de xx mesos.
‐ Per qualsevol altra determinada en la legislació vigent.
Tretzè: Règim jurídic aplicable
Aquest Conveni Marc 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 reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Catorzè: Jurisdicció competent
Aquest Conveni té naturalesa administrativa es regirà per l’ordenament jurídic administratiu.
Les qüestions litigioses que es puguin derivar de la interpretació i execució d’aquest
Conveni seran del coneixement i de la competència de l’odre jurisdiccional contenciós
administratiu, sens perjudici de les facultats d’interpretació i aplicació del Conveni atribuïdes
en el pacte setè, a la Comissió de Seguiment.
I en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present document, en dos
exemplars, en el lloc i la data assenyalat a l’encapçalament.”

Segon.- Notificar aquests acords al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i efectes.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
33.- Dictamen que proposa esmenar els errors materials detectats a la resolució
de la primera convocatòria, segons Bases específiques en règim de
concurrència competitiva, en l’àmbit de Cultura, de subvencions per a activitats
destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012.- 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:
Amb data 23 de febrer de 2012, es varen aprovar a la Junta de Govern d’aquesta
Corporació, les Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a
l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012,
publicades al Butlletí Oficial de la Província número 0220 012004741, d’1 de març de
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2012, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona,
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, el dia 15 de gener de 2009.
De conformitat amb la norma 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es va constituir un òrgan col·legiat
integrat per la Diputada delegada per a Cultura (com a presidenta de l’Òrgan
responsable), pel Coordinador en Matèria de Cultura, per un/a representant de la
Presidència de la Corporació, per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, i per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies; per dirigir la instrucció del procediment i formular la
corresponent proposta de resolució de la convocatòria 03733/12, un cop es procedir a
la valoració de les sol·licituds, en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació
dels criteris de valoració previstos en les Bases.
Vist l’informe tècnic que es va emetre una vegada feta la valoració de totes les
sol·licituds, va ser formulada la proposta de concessió per la comissió instructora que
es va formalitzar en l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 10 h. del dia 3 de juliol
de 2012, que va adjuntar-se com annex al Dictamen de l’atorgament de subvencions,
en l’àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a
promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2012, segons les Bases
específiques en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern
d’aquesta Corporació en data 23 de febrer de 2012.
Atès que per errors materials detectats, tant en el Dictamen com en l’Acta.
On consta:
Núm. Operació
comptable

NIF

Entitat

Projecte

Ajuntament d'Arenys de 25a
Diada
de
Mar
Puntaire
Festa i Mostra del
Ajuntament de Sant
Pèsol Garrofal de
1203002842/9
V61440707
Andreu de Llavaneres
Llavaneres
25
anys
Ciutat
Ajuntament de
Pubilla
de
la
1203002842/24
P0819100I
Santpedor
Sardana
Asociación Culural.
Setmana
Cultural
1203002842/149 G61021754 Extremeña San Isidro
XVII Aniversario
Labrador
1203002842/4

P08000600I

Punts Concedit 2012
165

1.350

100

700

80

500

130

1.000

Ha de ser:
Núm. Operació
comptable
1203002842/4
1203002842/9

NIF

Entitat

Projecte

Ajuntament d'Arenys de 25a
Diada
de
Mar
Puntaire
Festa i Mostra del
Ajuntament de Sant
Pèsol Garrofal de
P0819600H
Andreu de Llavaneres
Llavaneres
P0800600I
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Punts Concedit 2012
165

1.350

100

700

Núm. Operació
comptable

NIF

1203002842/24

P0819100I

1203002842/149

Asociación Cultural
G61021754 Extremeña San Isidro
Labrador

Entitat
Ajuntament de
Santpedor

Projecte

Punts Concedit 2012

25
anys
Ciutat
Pubilla
de
la
Sardana

80

500

Setmana
Cultural
XVII Aniversario

130

1.000

Vist l’apartat 3.3 e) 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, aquesta
Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva, a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació, per errors materials, de les següents dades:
Núm. Operació
comptable
1203002842/4
1203002842/9

1203002842/24

1203002842/149

NIF

Entitat

Projecte

Ajuntament d'Arenys de 25a
Diada
de
Mar
Puntaire
Festa i Mostra del
Ajuntament de Sant
Pèsol Garrofal de
P0819600H
Andreu de Llavaneres
Llavaneres
25
anys
Ciutat
Ajuntament de
Pubilla
de
la
P0819100I
Santpedor
Sardana
Asociación Cultural
Setmana
Cultural
G61021754 Extremeña San Isidro
XVII Aniversario
Labrador
P0800600I

Punts Concedit 2012
165

1.350

100

700

80

500

130

1.000

Segon.- Mantenir el tenor literal dels altres acords aprovats en el Dictamen (Ref.
registre 479/12) que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de
Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a promoure la cultura
popular i tradicional per a l’any 2012, segons les Bases específiques en règim de
concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en
data 23 de febrer de 2012, i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat
constituït a tal efecte i que va ser formalitzada en la corresponent Acta.
34.- Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria per a la concessió,
mitjançant procediment de concurrència competitiva, de subvencions per a
l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió
d’audiències dels espais escènics municipals, corresponents a l’any 2012.- 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:
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L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions
artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la
promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies es
vol fomentar la implantació de sistemes per a la venda d’entrades i la gestió
d’audiències que tenen per finalitat el desenvolupament d’estratègies de màrqueting
de l’espai escènic municipal i la millora de la gestió global de la venda d’entrades.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de noranta
mil (90.000) € dels quals vint-i-cinc mil (25.000) € aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40103/335A0/46200 i seixanta-cinc mil (65.000) € aniran a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/76204 del pressupost de l’exercici 2012.
Vist que l’article 14.1 de l’Ordenança, estableix que conjunta o posteriorment a les
Bases Reguladores s’haurà d’aprovar i publicar la corresponent convocatòria.
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2012 es van aprovar
les Bases Reguladores d’aquestes subvencions, les quals van ser publicades al
Butlletí Oficial de la Província de data 6 d’agost de 2012.
Atès que el contingut de la present convocatòria s’ajusta a allò previst a l’article 23.2
de la LGS, així com a allò previst a l’article 14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 14.3 de l’Ordenança, i 124.2 del
ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província del
contingut d’aquesta convocatòria, en el qual es determina el termini de presentació de
sol·licituds.

62/102

Vist l'apartat 3.3 e) 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
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de concurrència
competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar l’adquisició,
lloguer o actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels
espais escènics municipals, any 2012 que tinguin per finalitat el desenvolupament
d’estratègies de màrqueting, en el marc de les Bases Reguladores aprovades per la
Junta de Govern de data 26 de juliol de 2012, el text íntegre de la qual és el següent:
“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ, LLOGUER O
ACTUALITZACIÓ D’UN SISTEMA DE VENDA D’ENTRADES I LA GESTIÓ
D’AUDIÈNCIES EN ELS ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS. ANY 2012
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120004333
1.- Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han publicat
Per acord de la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2012, van ser aprovades les Bases
Reguladores per a l’atorgament per part de la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina
de Difusió Artística, de subvencions destinades a finançar l’adquisició, lloguer o actualització
d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències en els espais escènics municipals.
Any 2012.
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província
de data 6 d’agost de 2012.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2012 per a la concessió de les
subvencions objecte de la present convocatòria serà de noranta mil (90.000) € i aniran a
càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:







G/40103/335A0/46200
G/40103/335A0/46900
G/40103/335A0/48900
G/40103/335A0/76204
G/40103/335A0/76904
G/40103/335A0/78904

Import: Vint-i-cinc mil (25.000) €
(Creació de partida sense import)
(Creació de partida sense import)
Import: Seixanta-cinc mil (65.000) €
(Creació de partida sense import)
(Creació de partida sense import)

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
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3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar l’adquisició, lloguer o
actualització d’un sistema de venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics
municipals que tinguin per finalitat el desenvolupament d’estratègies de màrqueting.
2.- Aquestes subvencions tenen com a finalitat:
 Que els espais escènics municipals disposin de canals de venda propis d’entrades dels
espectacles i de les dades dels espectadors i no hagin de dependre de tercers.
 Millorar la gestió global de la venda d’entrades.
 Facilitar als espectadors la compra d’entrades dels espectacles.
 Desenvolupar estratègies de màrqueting de l’espai escènic municipal.
 Segmentar, conèixer el públic i oferir als espectadors un tracte personalitzat per fidelitzar
i fer créixer les audiències.
3.- Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar actuacions desenvolupats/ades entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de
2012.
4.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà el de
concurrència competitiva.
5.- Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ajuntaments, les entitats municipals
descentralitzades, els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les
societats mercantils participades pels ens locals i altres ens instrumentals en els quals l’ens
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals de la província de
Barcelona, que estiguin adherits al protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais escènics
municipals i que programin com a mínim 10 funcions d’espectacles professionals d’art en viu
al llarg de l’any 2012.
La Diputació de Barcelona, a través de la Delegació de Cultura, acreditarà d’ofici la correcta
adhesió de l’ens partícip al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics municipals. La
concurrència del requisit de la programació mínima de 10 funcions caldrà acreditar-la
mitjançant certificació del representant legal de l’ens sol·licitant en el moment de presentar
la sol·licitud.
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació d’un model
normalitzat que es poden descarregar a la web www.diba.cat/web/oda/descarregues que
haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació:
Sol·licitud de subvenció:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que
ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Import de la subvenció que es sol·licita.
e) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat.
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f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de Barcelona per
tal que obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al corrent
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
a) Memòria detallada dels serveis, materials i programes, l’adquisició, lloguer o actualització
dels quals s’hagi efectuat o s’efectuï al llarg del 2012, que expliciti les seves
característiques tècniques i el finançament per als quals se sol·licita la subvenció,
acompanyada del pressupost desglossat previst (amb documentació que acrediti el
compromís de lloguer o d’adquisició) o factura (si l’adquisició ja s’ha efectuat).
b) Declaració responsable conforme el programari adquirit o per adquirir compleix les
normatives i estàndards legals a nivell europeu pel que fa a protecció de dades,
estàndards interbancaris, normatives de pagament i accessibilitat per a persones
dependents.
c) Explicació de l’estructura de les bases de dades dels registres que s’introduiran i de com
es desenvoluparà el tractament, la segmentació de les dades dels públics del espais
escènics municipals i la gestió d’audiències (CRM).
d) Explicació dels corresponents programes o accions previstos per al 2012 i 2013 per
aconseguir fidelitzar i augmentar els públics dels espais escènics del municipi sol·licitant.
e) Previsió del pressupost en els capítols de personal i caixets corresponents a l’any 2012 o
en el seu defecte del 2011.
f) Relació detallada dels espectacles de la programació de l’any 2012 i previsió de la
programació del 2013
g) Nom de l’espai o espais escènics municipals per al/s qual/s s’adquireix el sistema de
venda d’entrades.
La sol·licitud recollirà una declaració responsable pel que fa a:
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció.
c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona.
d) Compromís de comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de
la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria l’obtenció d’altres subvencions
per a la mateixa activitat.
7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la
data de publicació de la convocatòria en el BOPB.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya.
S’estableix una única convocatòria per al 2012.
Les sol·licituds es podran presentar mitjançant la presentació d’instància normalitzada que
us podeu descarregar a la web www.diba.cat/web/oda/descarregues adreçada a l’Excm. Sr
President de la Diputació de Barcelona en qualsevol dels registres oficials de la Diputació de
Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot d’acord amb el
que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La sol·licitud haurà
d’anar correctament signada per part del representant legal de l’entitat.
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També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
Les sol·licituds enviades per correu certificat dins de termini s’anunciaran el mateix dia del
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm. 93 402 2819 de l’Oficina de Difusió
Artística.
Cada ens partícip al Circuit de la Xarxa d’Espais escènics municipals podrà presentar una
única proposta de sol·licitud de subvenció.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
9.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:








Per la Diputada delegada de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable.
Pel Coordinador en Matèria de Cultura.
Per un/a representant de la Presidència de la Corporació.
Per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística.
Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.

L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà no esgotar el crèdit total previst.
10.- Termini de resolució i de notificació
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
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El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
11.- Règim de recursos
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
12.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en
compte les puntuacions màximes següents:
Gestió d’audiències:
- Explicació de les tasques de gestió i segmentació dels públics que, a través del
CRM del programa, l’espai escènic municipal està desenvolupant o pensa
desenvolupar amb el programari.
- Descripció de la base de dades que s’utilitzarà.
- Descripció dels recursos tècnics i humans dedicats a la gestió de les bases de
dades i a la comunicació.
- Ús de web propi del teatre, xarxes socials i newsletters.
- Altres serveis d’atenció a l’usuari.
- Explicació de la política de públics que es pensa desenvolupar.

30 punts

Idoneïtat i sostenibilitat econòmica del programa:
- Idoneïtat i proporcionalitat del programa de sistema de vendes en relació a les
necessitats reals de l’espai escènic municipal sol·licitant.
- Justificació de la necessitat del programa.

20 punts

Programari:
-

Característiques i prestacions del programari.
Agilitat i facilitat de l’ús del programa.
Gestió de la venda d’entrades i abonaments.
Adaptabilitat de l’estructura del programa a cada nou espai escènic municipal
(plànols, formularis, etc.).
Facilitat en la migració de bases de dades entre un i un altre sistema.
Capacitat de gestió multicanal del programari.
Capacitat de flexibilitat del programari per adaptar-se als canvis i innovacions
tecnològiques.
Integració de les xarxes socials.
Segmentació, personalització i explotació de les dades.(CMR)
Sistema de reserves.
Prestació de serveis: assistència tècnica, formació, newsletters, etc.
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20 punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta. Seran considerades sol·licituds estimades
aquelles que tinguin una puntuació en la valoració igual o superior a 35 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa. Seran considerades sol·licituds
desestimades aquelles que tinguin una puntuació en la valoració igual o inferior a 34
punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
El suport consistirà en:
-

En el cas d’adquisició, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 50%.
En el cas de lloguer, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 40% de
l’import d’un any.
En el cas d’actualització, un percentatge del cost que pot arribar a un màxim del 30% de
l’import d’un any.

13.- Mitjans de notificació o publicació
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.”

Segon.- Establir que el termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies
hàbils des de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB.
Tercer.- Retenir el crèdit que es destinarà a aquestes actuacions per un import de
noranta mil (90.000) € dels quals vint-i-cinc mil (25.000) € aniran a càrrec a les
aplicacions
pressupostàries
G40103/335A0/46200,
G40103/335A0/46900,
G40103/335A0/48900 i seixanta-cinc mil (65.000) €
G40103/335A0/76204,
G40103/335A0/76904, G40103/335A0/78904 del pressupost ordinari vigent de
despeses de la Diputació de Barcelona, condicionada a l’aprovació de la modificació
de crèdit amb número 3181 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la present convocatòria,
de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2 del ROAS.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.C.M., en resolució de l’expedient núm. 2012/5572.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J.C.M., de data 20/06/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 29/06/2012, pel qual es sol·licita autorització
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d’obres d’enderroc de dos coberts, reforçar teulada i rehabilitar façana, a la carretera
BP-4654, del punt quilomètric 4+030 al 5+059, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sora (Exp. núm. 2012/5572).
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/07/2012, 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’enderroc de dos
coberts, reforçar teulada i rehabilitar façana.
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:




Resten prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de
l’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia d’edificació, situada
a 25 metres en aquest tipus de carretera.
Només s’autoritzen obres de conservació i manteniment de l’edifici i l’enderroc
sol·licitat.
Es prendran les mides de seguretat necessàries per no crear cap perill als usuaris
de la carretera.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.C.M., en relació amb l’expedient número 2012/5572.
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.C.M., autorització d’obres
d’enderroc de dos coberts, reforçar teulada i rehabilitar façana, a la carretera BP-4654,
del punt quilomètric 4+030 al 5+059, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal
de Sora (Exp. núm. 2012/5572), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J.C.M., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
JM.G.S., en resolució de l’expedient núm. 2012/5899.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. JM.G.S., de data 25/06/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 10/07/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4131, al punt quilomètric
4+530, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de XXX (Exp. núm. 2012/5899).
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/08/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol
informatiu.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
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No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 31,64 €, per ocupació i aprofitament de les vies
provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de cartells.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. JM.G.S., en relació amb l’expedient número 2012/5899.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. JM.G.S., autorització d’obres
d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4131, al punt quilomètric 4+530,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de XXX (Exp. núm. 2012/5899), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
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executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- 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; 31,64 €, per
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per
instal·lació de cartells.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. JM.G.S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la UTE
Martorell Gas, en resolució de l’expedient núm. 2012/5995.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit de Ute Martorell Gas, de data 11/07/2012que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 12/07/2012, pel qual es sol·licita
autorització de construcció d'un nou accés provisional per obres, a la carretera BV5116, al punt quilomètric 0+840, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Gualba (Expedient 2012/5995).
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/08/2012, 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 d'un nou
accés provisional per obres.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:








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

Atès el que preveu l’article 103 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003 de 18 de novembre:
“103.1 Les autoritzacions han d’imposar les condicions que, en cada cas, es considerin
oportunes per a la correcta explotació de la carretera i per evitar danys i perjudicis a la
seva infraestructura, als seus elements funcionals, a les instal·lacions addicionals, a la
seguretat de la circulació viària i a les condicions mediambientals de l’entorn.
103.2 Les obres autoritzades s’han d’executar d’acord amb la documentació
presentada i amb les condicions que s’incorporin a la pròpia autorització.
103.3 Es pot establir el dipòsit d’una garantia per a la correcta execució de l’obra en
aquelles autoritzacions que afectin al domini públic.
103.4 La persona titular de l’autorització és la responsable dels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys a elements de la carretera o a tercer,
derivats directament o indirecta de les actuacions.”
Atesa la naturalesa de les obres, i per tal de garantir la correcta execució de les
mateixes, abans del seu inici es constituirà una garantia de 10.000 €, que es podrà
alliberar transcorreguts 12 mesos des de la signatura de l’acta de finalització de les
obres, després que s’hagi comprovat pels serveis tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona que no s’han produït
danys a la carretera ni als seus elements funcionals i que l’execució ha estat correcta i
s’ajusta a les condicions tècniques incloses en l’autorització. En conseqüència, dins
del període de garantia, Ute Martorell Gas serà responsable dels perjudicis que es
puguin ocasionar al trànsit i dels danys als elements de la via així com de la reparació
dels desperfectes i vicis ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta
de les obres de construcció d'un nou accés provisional per obres.
Atès que l’article 57.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que l’eficàcia
dels actes administratius pot quedar demorada quan ho exigeixi el contingut de l’acte.
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per ocupació i aprofitament de les vies
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provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres
d'amplada.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Ute Martorell Gas, en relació amb l’expedient número 2012/5995.
Segon.- Atorgar, prèvia constitució de la garantia per un import de 10.000 € que
preveu la part dispositiva d’aquest dictamen, salvat el dret de propietat i sens perjudici
de drets de tercers i d’altres competències concurrents, autorització de construcció
d'un nou accés provisional per obres, a la carretera BV-5116, al punt quilomètric
0+840, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Gualba (expedient número
2012/5995), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present dictamen.
Tercer.- Demorar l’eficàcia d’aquesta resolució a la constitució de la garantia, per
import de 10.000 €, prevista a la part expositiva d’aquest dictamen.
Quart.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de: 50,63 €, per informe o expedient; 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.
Sisè.- Notificar la present resolució a Ute Martorell Gas, amb domicili a efectes de
notificacions a L'Hospitalet de Llobregat (08902), Plaça Europa, 2-4 - Edifici Copisa,
amb indicació dels recursos procedents.
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38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.C.B., en resolució de l’expedient núm. 2012/6060.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J.C.B., de data 06/07/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 13/07/2012, pel qual es sol·licita autorització per
la tala d'arbres, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 10+680 al 10+830, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles (Exp. núm.
2012/6060).
Atès l’informe tècnic emès, en data 27/07/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de Tala d'arbres.
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no
es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es
realitzi la càrrega de residus.
No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les
competències concurrents (Departament de Territori i Sostenibilitat).

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.C.B., en relació amb l’expedient número 2012/6060.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.C.B., autorització per la tala
d'arbres, a la carretera C-1413b, del punt quilomètric 10+680 al 10+830, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí de Centelles (Expedient
número 2012/6060), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Sr. J.C.B., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Cabrils, en resolució de l’expedient núm. 2012/6282.- 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 Cabrils, de data 12/07/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 20/07/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-5022, al punt quilomètric 2+480,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cabrils (Exp. núm. 2012/6282).
Atès l’informe tècnic emès, en data 17/08/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de mirall.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:
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Es complirà la normativa i el corresponent reglament sectorial.
La distància mínima del mirall a la calçada serà d’1 metre.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la instal·lació, així com la seva reposició en cas de pèrdua a conseqüència d’un
accident o d’altres.
En cap cas aquesta instal·lació suposarà un perill pels 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’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 Cabrils, en relació amb l’expedient número 2012/6282.
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 Cabrils, autorització
d’instal·lació de mirall, a la carretera BV-5022, al punt quilomètric 2+480, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cabrils (expedient 2012/6282) 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.
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Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Cabrils, amb domicili a efectes
de notificacions a Cabrils (08348), carrer Domènec Carles, 1, amb indicació dels
recursos procedents.
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2012/6421.- 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 Gurb, de data 30/07/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 01/08/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’urbanització i de fibra òptica, a la carretera BV-4601, al punt
quilomètric 2+350 al 2+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gurb
(Exp. núm. 2012/6421).
Atès l’informe tècnic emès, en data 21/08/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’Urbanització.
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 senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència.
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera
i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les
obres autoritzades. A les noves voreres hi haurà un embornal tipus bústia cada 25
metres com a mínim. Les reixes seran homologades i no seran perilloses per als
vehicles, en particular, bicicletes. El sol·licitant serà responsable del seu
manteniment i conservació, així com el de la resta d’ embornals i de la conducció
de recollida dels mateixos.
Es disposarà de rigola blanca de 30x30x8 en totes les voreres noves.
No es permetrà que els arbres envaeixin la projecció vertical de la calçada de la
carretera. Així mateix es tallaran tots els arbres amb perill de caure a la calçada o
a cap edificació, o que hagin quedat descalçats o en perill per les obres.
Els senyals de trànsit a col·locar, seran d’acord a la norma 8.1 IC, i d’Alta
Intensitat nivell II. El sol·licitant també serà el responsable del seu manteniment i
conservació, es replantejarà la senyalització amb el zelador de la zona.
Es pavimentarà tot l’àmbit de la obra, i es pintarà la senyalització amb pintura
blanca retrorreflexiva, tot segons la norma 8.2-IC.
S’ha de garantir en tot moment l’estabilitat dels talussos afectats per aquestes
obres.
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Les columnes d’il·luminació hauran d’anar protegides dels possibles impactes dels
vehicles.
Les voreres compliran el decret de supressió de barreres arquitectòniques.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.
No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de fibra
òptica.
Atès el que disposa l’article 104c 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 paral·lelisme anirà preferentment fora del domini públic de la carretera, en cas
que no sigui possible, podrà anar dins del domini públic sempre en els metres més
exteriors respecte de la calçada de la carretera i sempre per sota de la vorera. Els
trams de vorera de nova construcció hauran de disposar de embornals tipus bústia
cada 25 metres i dels corresponents tubs de recollida.
A les noves voreres es disposarà de rigola blanca de 30*30*8 centímetres.
Les obres no afectaran la calçada de la carretera ni al seu trànsit.
Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en
cap moment el trànsit ni als vianants, seguint la norma vigent. Les obres estaran
perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Gurb, en relació amb l’expedient número 2012/6421.
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 Gurb, autorització
d’obres d’urbanització i de fibra òptica, a la carretera BV-4601, al punt quilomètric
2+350 al 2+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Gurb (Exp. núm.
2012/6421).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 Ajuntament de Gurb, amb domicili a efectes de
notificacions a Gurb (08503), Mas l'Esperança, s/n, amb indicació dels recursos
procedents.
Servei d’Equipaments i Espai Públic
41.- Dictamen que proposa aprovar el Conveni marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya per a la promoció de la qualitat de l’obra pública local.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que la Diputació de Barcelona contempla com a un dels seus objectius
estratègics el treballar per incrementar la qualitat de vida de tots els pobles i ciutats
impulsant, la dotació d’equipaments municipals i espais públics de qualitat i la gestió
territorial sostenible.
Atès que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té la
responsabilitat, d’acord l’esmentat Pla d’Actuació, de l’assoliment d’aquests objectius
estratègics, mitjançant diferents formes de prestació: suport tècnic, econòmic, cessió
de productes als municipis i formació dels tècnics i tècniques locals.
Atès que la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en
endavant, CoAC-Barcelona) representa, en l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona, els interessos generals de la professió d’arquitecte, especialment amb les
seves relacions amb les administracions públiques.
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Atès que la CoAC-Barcelona té, entre les seves finalitats, la de promoure el correcte
exercici professional de l’arquitecte, d’acord amb l’ interès de la societat.
Atès que la Junta Directiva de CoAC-Barcelona té com a objectius prioritaris, per un
costat, millorar l’entorn institucional de la feina de l’arquitecte liberal i de l’arquitecte al
servei de les Administracions Públiques, i, per l’altre costat, impulsar i revaloritzar el
paper imprescindible de l’arquitectura en la societat, en tots els seus àmbits de
coneixement.
Vista la Refosa 1/2012, epígraf 3..4.i.1), 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
l’adopció del següent
ACORDS
Primer.- Aprovar la minuta del Conveni marc de col·laboració entre l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i la Demarcació de Barcelona del Col·legi
d’arquitectes de Catalunya per a la promoció de la qualitat de l’obra pública local,
d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ÀREA DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA DEMARCACIÓ DE
BARCELONA DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA PER A LA
PROMOCIÓ DE LA QUALITAT DE L’OBRA PÚBLICA LOCAL
Barcelona, a
REUNITS
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per Vicepresident Tercer i
president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Il·lm. Josep Llobet Navarro, i facultat
d’acord amb la Refosa núm. 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 el secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 2 de maig de 2012,
publicat al BOPB de data 10 de maig de 2012.
I de l’altra, el senyor Antoni Casamor i Maldonado, president de la Demarcació de Barcelona
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a atorgar el
present conveni i
EXPOSEN
Que la Diputació de Barcelona contempla com a un dels seus objectius estratègics el
treballar per incrementar la qualitat de vida de tots els pobles i ciutats impulsant, la dotació
d’equipaments municipals i espais públics de qualitat i la gestió territorial sostenible.
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Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona té la responsabilitat,
d’acord l’esmentat Pla d’Actuació, de l’assoliment d’aquests objectius estratègics, mitjançant
diferents formes de prestació: suport tècnic, econòmic, cessió de productes als municipis i
formació dels tècnics i tècniques locals.
Que la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (en endavant,
CoAC-Barcelona) representa, en l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, els
interessos generals de la professió d’arquitecte, especialment amb les seves relacions amb
les administracions públiques.
Que la CoAC-Barcelona té, entre les seves finalitats, la de promoure el correcte exercici
professional de l’arquitecte, d’acord amb l’ interès de la societat.
Que la Junta Directiva de CoAC-Barcelona té com a objectius prioritaris, per un costat,
millorar l’entorn institucional de la feina de l’arquitecte liberal i de l’arquitecte al servei de les
Administracions Públiques, i, per l’altre costat, impulsar i revaloritzar el paper imprescindible
de l’arquitectura en la societat, en tots els seus àmbits de coneixement.
Que ambdues institucions, en el convenciment de compartir objectius, han decidit iniciar una
nova etapa en les relacions mútues basada en la confiança i la col·laboració, i per això volen
formalitzar el present conveni de col·laboració en el desenvolupament d’accions per a la
millora de la qualitat de l’obra pública local i per a la millora en la gestió territorial sostenible,
d’acord amb els següents
PACTES
PRIMER.-

La millora de la qualitat de l’obra pública es refereix tant a la qualitat tècnica
com a l’adequació social i funcional, la viabilitat econòmica i la qualitat
ambiental d’aquesta.

SEGON.-

En línia de principi, les parts es comprometen a:
2.1.

Coordinar accions d’impuls, innovació i difusió que, en l’àmbit de la
projectació i construcció d’edificis i espais públics, tinguin per objectiu la
millora de la qualitat de tots aquests.

2.2.

Coordinar i promoure accions per a la generació de projectes i treballs
vinculats amb les capacitats dels arquitectes, relatius tant als àmbits de
la construcció com als aspectes mediambientals, urbanístics i
paisatgístics, entre d’altres.

2.3.

Treballar per incorporar aspectes no discriminatoris, entre ells la
perspectiva de gènere, als projectes d’equipaments i d’espai públic per
aconseguir ciutats més segures, més accessibles, en les quals sigui
més fàcil combinar la vida personal amb la professional. Ciutats millors
per a tothom.

2.4.

Treballar per la millora de la qualitat de l’obra pública establint
conjuntament criteris de solvència tècnica, contingut i qualitat dels
treballs professionals, en un entorn d’honoraris justos i adequats al
nivell d’exigència establert pels mateixos, i en el marc dels principis
contractuals de publicitat, concurrència, igualtat i no discriminació.
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2.5.

Col·laborar en la difusió de bones pràctiques en l’àmbit de la
projectació i construcció d’edificis i espais públics a través dels
diferents canals de comunicació propis d’ambdues entitats i de
projectes conjunts.

2.6.

Col·laborar per tal de fer arribar als serveis tècnics municipals, a través
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, serveis específics que CoACBarcelona tingui o pugui crear en el futur.

2.7.

Promoure entre els professionals de l’arquitectura la formació
d’arquitecte municipal, i també la formació en aspectes específics
d’equipaments i espais públics i, en general, en tots aquells aspectes
que fan referència a l’obra pública local.

2.8.

Fomentar l’ús de les noves tecnologies en la gestió de les Àrees
Territorials Locals amb l’objectiu d’assolir una major eficiència i eficàcia
en els processos tecnico-administratius en que intervé el CoACBarcelona.

TERCER.- En particular, CoAC-Barcelona es compromet a:
3.1.

Posar a disposició dels serveis tècnics municipals de la província de
Barcelona els seus recursos de suport tècnic i a la gestió, com per
exemple l’Oficina de Concursos, OCT, etc.

3.2.

Col·laborar aportant recursos propis a projectes de difusió de bones
pràctiques en l’àmbit de la projectació i construcció d’edificis i espais
públics, amb especial atenció a aquelles que incorporin aspectes no
discriminatoris per raó d’edat, sexe o condició.

3.3.

Fomentar l’ús de les noves tecnologies en la gestió de les Àrees
Territorials Locals amb l’objectiu d’assolir una major eficiència i eficàcia
en els processos tecnico-administratius en que intervé el CoACBarcelona.

3.4.

Incloure en la programació de cursos de l’Escola de Pràctica
Professional Josep Lluís Sert (en endavant, Escola Sert) una oferta
específica per arquitectes municipals i per l’obra pública local. El grup
de treball estudiarà conjuntament amb el Consell Acadèmic de l’Escola
Sert l’adequació de l’oferta formativa anual de l’escola a la realitat dels
arquitectes municipals, fomentant en el cas que s’escaigui, formació
específica d’interès per a aquest col·lectiu, així com per a arquitectes
que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en els ens
locals.

3.5.

Col·laborar en la publicació de manuals, guies, monografies i estudis
tècnics que s’acordin entre les dues parts.

3.6.

Col·laborar en l’establiment dels continguts dels documents tècnics a
lliurar als municipis, contemplant entre d’altres aspectes, la valoració
dels honoraris a percebre per als treballs, proporcionada al nivell
d’excel·lència que es busca assolir. Possibilitat d’establir llistes de
proveïdors de serveis.
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QUART.-

3.7.

Col·laborar en la participació d’uns premis en les modalitats dels àmbits
propis de l’Àrea de Territrori i Sostenibilitat (Equipaments, Habitatge,
Rehabilitació, Espais Exteriors, Parcs i Paisatge, Urbanisme,
Sostenibilitat, Premi jove...)

3.8.

Fer difusió entre els seus col·legiats de les actuacions de la Diputació
que s’emmarquin en l’objecte d’aquest Conveni.

3.9.

Designar els seus representants en el Grup de Treball que es descriu
en el pacte cinquè.

3.10.

Designar el seu representant en la Comissió de Seguiment que es
descriu en el pacte sisè.

En particular, la Diputació de Barcelona es compromet a:
4.1.

Col·laborar per tal que els recursos que CoAC-Barcelona posa al servei
dels seus col·legiats s’ajustin a les necessitats dels serveis tècnics
municipals, i per donar difusió als mateixos entre els ens locals de la
província.

4.2.

Fomentar els programes i iniciatives per a la realització de treballs i
serveis pels quals estan capacitats els arquitectes (ja sigui de cara a la
construcció posterior, o de cara a tota la resta de serveis d'arquitectura,
urbanisme, paisatgisme, rehabilitació, estudis, planificació, etc....), i de
fer difusió i impulsió entre els ajuntaments d'aquestes línies d'acció, així
com considerar aquestes línies com a preferents dins de la oferta
d’ajuts de la diputació als ajuntaments dotant-les dels recursos i
incentius més favorables que sigui possible, atesa justificadament la
naturalesa de retorn econòmic o d’altre caire de benefici per la
comunitat. Es vol així prioritzar l’estudi, coneixement i planificació
estratègica, per sobre de la inversió directe en obra, en els propers
anys, donada la situació conjuntural econòmica actual.

4.3.

Fer difusió als tècnics dels ajuntaments de la província de Barcelona,
amb l’ajut de les diferents seus territorials del COAC, del catàleg de
serveis que la Diputació ofereix als ens locals en l’àmbit de
l’arquitectura, que comportin millora en l’estudi, disseny, gestió i
programació, amb la finalitat d’optimització de les actuacions previstes
a futur.

4.4.

Participar en el disseny de l’oferta formativa específica dels arquitectes
municipals i de l’obra pública local de l’Escola Sert, aportar-hi
professionals experts per a la docència, i promoure aquesta oferta
formativa entre els ajuntaments de la província.
Col·laborar aportant recursos propis a projectes de difusió de bones
pràctiques a traves per exemple de publicacions i premis, en l’àmbit de
la projectació i construcció d’edificis i espais públics, amb especial
atenció a aquelles que incorporin la perspectiva de gènere.

4.5.

4.6.

Fomentar l’ús de les noves tecnologies en la gestió de les Àrees
Territorials Locals amb l’objectiu d’assolir una major eficiència i eficàcia
en els processos tecnico-administratius en que intervé el CoACBarcelona.
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CINQUÈ.-

4.7.

Fer difusió entre els ajuntaments de la província de les actuacions de
CoAC-Barcelona que s’emmarquin en la finalitat d’aquest Conveni.

4.8.

Designar els seus representants en el Grup de Treball que es descriu
en el pacte cinquè.

4.9.

Designar el seu representant en la Comissió de Seguiment que es
descriu en el pacte sisè

Així mateix, ambdues institucions es comprometen a la constitució d’un Grup
de Treball format per representants tant de CoAC-Barcelona com de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, i per experts que en cada moment es cregui convenient
convidar, designats per a la Comissió de Seguiment.
El Grup de Treball té com a missió el desenvolupament del present conveni
efectuant les propostes d’activitats necessàries a la Comissió de Seguiment i
posar en marxa aquelles que hagin estat aprovades.

SISÈ.-

Es constituirà una Comissió de Seguiment integrada per un/a representant
designat/ada per l’Àrea d’infraestructures, Urbanisme i Habitatge, i un/a
representant designat per CoAC-Barcelona. Tanmateix, el nombre de
representants podrà ser incrementat quan ho creguin convenient ambdues
institucions.
Així mateix podran assistir a aquesta Comissió, en qualitat d’assessors, els
experts que les parts considerin convenients, els quals tindran veu però no vot.
Actuarà com a secretari/ària el/la representant de l'Àrea de Territori i
Sostenibilitat, que convocarà les seves reunions i en redactarà l’acta.
Son funcions de la Comissió de Seguiment:
6.1.

Fer l’impuls, seguiment i avaluació de les actuacions previstes en el
conveni.

6.2.

Dictar les especificacions necessàries per al correcte desenvolupament
de les actuacions.

6.3.

Examinar i, en el seu cas, informar de les propostes d’acord del Grup
de Treball previst en del pacte cinquè als òrgans de govern competents
de cada institució.

6.4.

Crear tots aquells Grups de Treball que es consideri convenient per tal
de preparar i posar en marxa els acords i les accions que se segueixen
d’aquest conveni.
La Comissió de Seguiment es reunirà almenys dues vegades amb caràcter
ordinari, i de forma extraordinària sempre que qualsevol de les parts ho
requereixi.
SETÈ.-

El present conveni tindrà una vigència de 2 anys a partir de la data de la seva
signatura i podrà prorrogar-se per acord exprés d’ambdues parts.

VUITÈ.-

Són causes d’extinció del present conveni:
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8.1.

l’esgotament del període de vigència sense acord de pròrroga exprés
d’ambdues parts.

8.2.

l’ incompliment greu i manifest de les obligacions assumides en el
conveni per qualsevol de les parts.

8.3.

les causes generals previstes a la legislació vigent.

I en prova de conformitat, es signa el present conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc
i data que consta a l’encapçalament.”

Segon.- Notificar el present acord al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per tal de
que es procedeixi a la formalització del conveni.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
42.- Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del conveni de
col·laboració entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, i els Ajuntaments de Sant Feliu
de Buixalleu i de Riells i Viabrea, pel “Recolzament a la gestió i al
desenvolupament sostenible a la Reserva de la Biosfera del Montseny”.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la
reunió ordinària de data 26 de maig de 2011, el dictamen d’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Diputació
de Barcelona, la Diputació de Girona i els ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu i de
Riells i Viabrea, pel “Recolzament a la gestió i al desenvolupament sostenible a la
Reserva de la Biosfera de Montseny”.
Atès que entre les actuacions objecte del conveni es troben algunes actuacions que no
podran finalitzar la seva execució en el termini establert fonamentalment perquè, com
a conseqüència del retard en la finalització de la part corresponent al Ministerio, han
hagut d’interrompre la seva execució a l’iniciar-se el període d’alt risc d’incendis
forestals no podent continuar amb l’execució fins a la finalització de la campanya de
mesures contra els incendis. Aquest any el risc d’incendis ha sigut més elevat pel
dèficit hídric i això ha suposat una ampliació del termini dit anteriorment.
Atès que mitjançant escrit de 18 de juliol de 2012 el gerent de Serveis d’Espais
Naturals de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona sol·licita una
pròrroga del conveni esmentat, així com una ampliació del termini de certificació i
justificació de les actuacions.
Atès que en la clàusula octava del conveni esmentat, relativa a la “Modificació i
resolució”, s’estableix que el conveni podrà ser modificat per mutu acord de les parts, a
proposta de la Comissió de Seguiment, i que la modificació s’efectuarà mitjançant la
subscripció de l’oportú acord de modificació del conveni i sempre dins del termini de
vigència del conveni.
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Atès que d’acord amb la clàusula novena del conveni, relativa a “Efectes i duració”, el
conveni tindrà efectes des de la seva signatura fins el 31 de març de 2013. No obstant,
el conveni podrà prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel temps
mínim imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el mateix.
Per això, les actuacions del conveni han d’estar iniciades en la seva totalitat. La
pròrroga haurà de formalitzar-se amb anterioritat a l’expiració del termini de durada del
mateix, mitjançant la subscripció de l’oportú acord de pròrroga.
Atès que s’ha acordat, per mutu acord de les parts, la pròrroga de quatre mesos del
conveni esmentat, és a dir, termini de finalització, el 31 de juliol de 2013, termini de
finalització de les actuacions, el 30 d’abril de 2013, i termini per a la certificació,
informe i justificació final, el 30 de juny de 2013.
Vist l’art. 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
l’art. 144.c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya que disposen com a principi d’actuació
de les administracions públiques la cooperació, la col·laboració i l’assistència
recíproques per al millor compliment de les seves funcions, l’art. 303 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals que regulen els convenis de cooperació i col·laboració entre
ens locals o entre aquests i altres administracions públiques per a la prestació de
serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïbles, en la
satisfacció dels quals tinguin un interès comú, els articles 4 al 9 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener), així com els
articles 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 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 de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa a la presidència delegada de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat que elevi a la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col.laboració subscrit el 21 de juliol de
2011, entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, la Diputació de
Barcelona, la Diputació de Girona i els ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu i de
Riells i Viabrea, per al “Recolzament a la gestió i al desenvolupament sostenible a la
Reserva de la Biosfera de Montseny”, que es transcriu a continuació:
“ACUERDO DE PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO, LA DIPUTACIÓN
DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓN DE GIRONA, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE
SANT FELIU DE BUIXALLEU Y DE RIELLS I VIABREA PARA EL APOYO A LA
GESTIÓN Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
DE MONTSENY
En

, a

de

de 2012
REUNIDOS

De una parte, D.ª Begoña Nieto Gilarte, Directora General de Desarrollo Rural y Política
Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en virtud del
Real Decreto158/2012, de 13 de enero por el que se dispone su nombramiento,
actuando en nombre y representación del citado Departamento de la Administración
General del Estado, de acuerdo con las facultades que le atribuye el capítulo I, 1.c) de
la Orden AAA/838/2012, de 20 de abril, sobre delegación de competencias del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
De otra parte, D. Salvador Esteve Figueras, Presidente de la Diputación de Barcelona,
elegido y nombrado en la sesión plenaria de constitución de la Diputación de
Barcelona, celebrada el día 15 de julio de 2011.
De otra parte, D. Jaume Torramadé i Ribas, Presidente de la Diputación de Girona,
elegido y nombrado en la sesión plenaria de constitución de la Diputación de Girona,
celebrada el día 15 de julio de 2011.
De otra parte, D. José Manuel Tarrida Martínez, Alcalde de Riells i Viabrea, elegido y
nombrado en la sesión plenaria de constitución del Ayuntamiento de Riells i Viabrea,
celebrada el día 11 de junio de 2011.
De otra parte, D. Josep Roquet Avellaneda, Alcalde de Sant Feliu de Buixalleu, elegido
y nombrado en la sesión plenaria de constitución del Ayuntamiento de Riells i Viabrea,
celebrada el día 11 de junio de 2011.
EXPONEN
PRIMERO. Que el 21 de julio de 2011 se suscribió el Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, las Diputaciones de Barcelona y
Girona y los ayuntamientos de Sant Feliu de Buixalleu y de Riells i Viabrea para el
apoyo a la gestión y al desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de Montseny.
SEGUNDO. Que mediante escrito de 18 de julio de 2012 el Gerente de Servicios de
Espacios Naturales de la Diputación de Barcelona solicita una prórroga del convenio,
así como una ampliación del plazo de certificación y justificación de las actuaciones.
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Entre las actuaciones objeto del convenio se encuentran algunas actuaciones que no
van a poder finalizar su ejecución en plazo debido fundamentalmente a que, como
consecuencia del retraso en la financiación de la parte correspondiente al Ministerio,
han tenido que interrumpir su ejecución al iniciarse el período de alto riesgo de
incendios forestales no pudiendo continuar con la ejecución hasta la finalización de la
campaña de medidas contra los incendios. Este año el riesgo de incendios ha sido más
elevado por el déficit hídrico lo que ha supuesto una ampliación del plazo anteriormente
mencionado.
TERCERO. Que en la cláusula novena del Convenio se contempla la posibilidad de
prorrogar el citado Convenio, por acuerdo de las partes, por el tiempo mínimo
imprescindible para la finalización de las actuaciones.
Por todo lo expuesto, ambas partes ACUERDAN suscribir el presente acuerdo de
prórroga del Convenio de colaboración de fecha 21 de julio de 2011 que se regirá por la
siguiente
CLÁUSULA
ÚNICA. PRÓRROGA.
Se prorroga hasta el 31 de julio de 2013 la duración del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, las Diputaciones de
Barcelona y Girona y los ayuntamientos de Sant Feliu de Buixalleu y de Riells i Viabrea
para el apoyo a la gestión y al desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de
Montseny, suscrito el 21 de julio de 2011. Se prorroga hasta el 30 de abril de 2013 el
plazo de finalización de las actuaciones. Asimismo, se prorroga el plazo de
certificación, informe y justificación final hasta el 30 de junio de 2013.”

Segon.- Comunicar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a la
Diputació de Girona i als ajuntaments de Sant Feliu de Buixalleu i de Riells i Viabrea el
present acord, pel seu coneixement i als efectes escaients.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
43.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte tercer del conveni de
col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF
del Maresme, per a la participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els
incendis forestals 2012, en el sentit de modificar l’import de la quantia en quatre
mil dos-cents quatre euros amb cinquanta-tres cèntims (4.204,53) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que en data 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic, que recull les especificacions per
a cada any, que fan referència a la planificació i gestió d’itineraris, horaris i a
l’assignació de mitjans materials, humans i econòmics.
Atès que en data 26 d’abril de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar el conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments
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i la Federació d’ADF del Maresme que participa al Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals 2012.
Atès que l’esmentat conveni va ser signat per les parts en data 7 de maig de 2012.
Atès que en el seu pacte segon, relatiu als compromisos de la Federació d’ADF,
aquesta es compromet a contractar el personal especificat al programa Tècnic del Pla,
entre ells, un enginyer tècnic.
Atès que la prevenció, tant a través de la construcció d’infrastructures per millorar els
temps d’arribada dels equips d’extinció, com a través de la informació, la dissuasió i la
detecció dels incendis, és una activitat central per reduir el seu nombre i els seus
efectes.
Atès que per aconseguir els objectius del planejament de la prevenció dels incendis
forestals de la vigilància, durant les campanyes d’estiu, s’ha de garantir una bona
col.laboració entre la Diputació de Barcelona i les Federacions d’ADF que inclogui
suport tècnic i econòmic.
Atès que en el pacte tercer del conveni, relatiu als compromisos de la Diputació de
Barcelona, aquesta corporació es compromet, entre d’altres, a satisfer a la Federació
d’ADF del Maresme la quantitat de 139.049,30€ amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries:
-

Pla d’informació i vigilància: 137.556,60€
Programa de seguretat laboral: 1.492,70€

G/50002/172A0/48903
G/50002/172A0/48905

Atès que la contractació de l’enginyer tècnic es preveia que seria per cobrir el període
de vigència del Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals (PVI), però
degut a que es creu necessari poder disposar d’aquest enginyer tècnic més temps per
poder analitzar els resultats de la campanya d’informació i vigilància d’aquest estiu i
donar suport tècnic per executar les obres de prevenció d’incendis forestals
contemplats en el Pla de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (PPI) que realitzen
les ADF de la Federació del Maresme coordinadament amb la Diputació de Barcelona,
es requereix la pròrroga de la seva contractació des de l’1 d’octubre del 2012 fins el 4
de novembre de 2012.
Vist l’informe favorable del tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals, el Sr. Jose Luís Herrera Liceras, de data 25 de juliol de 2012.
Vist l’article 105.2 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la
Llei 4/1999, que estableix que l’Administració Pública podrà rectificar en qualsevol
moment els errors materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa núm. 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el gerent de
Serveis d’Espais Naturals proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat que elevi a la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar el contingut del conveni de col.laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Maresme, per a la participació al Pla
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012, en el sentit de prorrogar el
contracte de l’enginyer tècnic responsable de la coordinació del Pla d’Informació i
Vigilància del Maresme, incrementant, en conseqüència, l’import a satisfer a la
Federació d’ADF del Maresme.
Segon.- Aprovar, en conseqüència, la modificació del pacte tercer del conveni, relatiu
als compromisos de la Diputació de Barcelona i l’annex 1 al conveni, que han estat
objecte de modificació, pel que fa a l’import a satisfer a la Federació d’ADF del
Maresme per al Pla d’Informació i Vigilància, degut a que es creu necessari ampliar la
durada del contracte de l’enginyer responsable de la coordinació del Pla d’Informació i
Vigilància del Maresme. Així doncs, pel que fa al pacte tercer, on hi diu:
 “Satisfer a la Federació d’ADF del Maresme la quantitat de 139.049,30€ amb càrrec
a les següents aplicacions pressupostàries:
Pla d’informació i vigilància:
Programa de seguretat laboral

-

137.556,60€
1.492,70€

G/50002/172A0/48903
G/50002/172A0/48905”.

ha de dir:
 “Satisfer a la Federació d’ADF del Maresme la quantitat de 143.253,83€ amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
-

Pla d’informació i vigilància:
Programa de seguretat laboral

141.761,13€
1.492,70€

G/50002/172A0/48903
G/50002/172A0/48905”.

Pel que fa a l’annex 1, on hi diu:
“ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(rènting, i lloguer, assistència))
LOGÍSTICA DE LES UNITATS DE CONTROL
(vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(imprevistos, altres)
TOTAL PVI
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93.451,23
39.524,25
1.839,82
2.741,30
137.556,60

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena rl
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

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

Ha de dir:
“ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(rènting, i lloguer, assistència)
LOGÍSTICA DE LES UNITATS DE CONTROL
(vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena rl
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

97.655,76
39.524,25
1.839,82
2.741,30
141.761,13

284,66
416
792,04
1.492,70
143.253,83”

Tercer.- Aprovar el text definitiu del conveni de col.laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Maresme, per a la participació al pla
d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012, que es transcriu a
continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, PER A LA PARTICIPACIÓ AL
PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro, i
facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de data 6 de juny de
2012; assistit per la secretaria delegada, Núria Marcet i Palau, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de data 2 de maig de 2012 (BOPB de 16.05.2012).
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FEDERACIÓ D’ADF DEL MARESME, representat pel President, Sr. Joan Aldrufeu i Orriols.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats
privades amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i
sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva
activitat, i que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis
forestals.

II.

Que les Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant Federacions
d’ADF) es configuren com a entitats de suport per a la realització d’actuacions i
prestacions de serveis mancomunats entre les ADF associades.

III.

Que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntaments, les ADF i les
Federacions d'ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de
suport als municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals.

IV.

Que el Pla té la finalitat bàsica d'evitar els incendis i limitar els seus efectes, reforçant,
en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i
Agrupacions de Defensa Forestal, els programes d’informació i vigilància contra
incendis forestals.

V.

Que la Federació d’ADF del Maresme coneix el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals i el seu Programa Tècnic, redactat per l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

VI.

Que la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 8 de novembre exigeix el
compliment d’una sèrie de requisits legals en matèria de prevenció. El seu objectiu és
promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures i el
desenvolupament de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos
laborals.

VII.

Que per a complir aquestes obligacions cal dotar-se d’un servei de prevenció segons
el que preveu la llei 31/1995 i el RD 39/1997 que la reglamenta.

VIII.

Que les parts consideren que tots els temes exposats són d'interès comú i que la
col·laboració mútua per a desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les
parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la formalització d’un
conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti
aconseguir resultats positius.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF del Maresme i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
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 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.
 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Maresme assumeix els següents compromisos:
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments
en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.
 Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
 Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
 Fer un renting de vehicles de la zona d’acord amb el Programa Tècnic del Pla.
 Donar suport en les gestions administratives de totes les ADF federades a través d’una
gestoria.
 Fer les instal·lacions informàtiques necessàries per al seu centre de control.
 Instal·lar, desinstal·lar i mantenir les emissores dels vehicles i centres de control.
 Subministrar l’aigua potable del personal contractat.
 Subministrar el material adient per a les unitats i controls.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord el que
estableixen els articles del present conveni i el pressupost del pla que s’adjunta a l’annex 1.
2.2. Programa de seguretat laboral
La Federació d’ADF del Maresme es compromet a:
 Cobrir les necessitat legals de planificació i manteniment dels plans de seguretat laboral
de totes les ADF federades, i la informació i formació dels seus treballadors a traves de
la contractació d’una empresa especialitzada, d’acord amb el que s’estableix en l’annex2.
 Complir la normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals dels
treballadors respecte les característiques del seu lloc de treball, riscos que pot comportar
i mesures de prevenció necessàries per evitar-los, facilitant-los l’equip de protecció
individual necessari per a la seva realització, amb la finalitat que puguin desenvolupar el
treball assignat amb la màxima seguretat.
Tots aquests compromisos seran finançats per la Diputació de Barcelona d’acord amb el
que estableixen els articles del present conveni i el pressupost de l’annex 1.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
 Col·laborar amb la Federació d’ADF del Maresme, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la Federació.
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 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic
necessari.
 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control
de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- Vigilància de la salut dels treballadors en relació al risc derivats del seu treball (article
22 de la Llei 31/1995).
 Satisfer a la Federació d’ADF del Maresme la quantitat de 143.253,83€ amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
-

Pla d’informació i vigilància:
Programa de seguretat laboral

141.761,13€
1.492,70€

G/50002/172A0/48903
G/50002/172A0/48905

El detall d’aquestes diferents despeses es concreta al pressupost del Pla adjunt al present
conveni (annex 1).
La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de la quantitat esmentada
a la signatura del conveni.
Al finalitzar la campanya de vigilància, la Diputació de Barcelona a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals, realitzarà un balanç econòmic de la
gestió del Pla.
A més a més de les despeses relatives a l’execució del Pla d’informació i vigilància contra
els incendis forestals, també s’acceptaran aquelles que provinguin d’actuacions
preparatòries de l’objecte del conveni, des de l’inici de l’any 2012.
En el cas que la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la
Federació d’ADF del Maresme ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- Responsabilitat
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del
Pla.
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Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Maresme, es comprometen a complir
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament
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.
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La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Onzè.- Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment
aplicable a l’objecte del conveni.
Dotzè.- Jurisdicció
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre
a l’incompliment del present conveni, a la jurisdicció contenciós-administrativa.
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat
en el lloc i data que s’assenyalen.
ANNEX 1
PRESSUPOST DE LA FEDERACIÓ D’ADF PER AL PVI
PERSONAL
(selecció, contractació, formació)
VEHICLES
(rènting, i lloguer, assistència))
LOGÍSTICA DE LES UNITATS DE CONTROL
(vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena rl
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

97.655,76
39.524,25
1.839,82
2.741,30
141.761,13

284,66
416
792,04
1.492,70
143.253,83
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ANNEX 2
PRL
DISSENY DEL PLA DE PREVENCIÓ
Referència legal Llei 31/95 i Llei 54/2003 , article segon, apartat dos, paràgrafs 1 i 2
La prevenció de riscos laborals ha d’integrar-se en el sistema general de gestió de
l’empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots el nivells jeràrquics
d’aquesta, a través de la implantació i aplicació d’un Pla de Prevenció de riscos laborals.
Aquest Pla haurà d’incloure l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les
pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l’acció
de prevenció de riscos laborals a l’empresa.
La contractació dels treballadors es realitza amb motiu de portar a terme el pla d’informació i
vigilància per a la prevenció d’incendis forestals durant els tres mesos d’estiu. En aquest
projecte participen l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments i les Associacions de Defensa Forestal.
El pla de prevenció, que te la finalitat d’establir les accions i els recursos que es duran a
terme per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, en aquest cas de contractació
temporal, està estructurat de la següent manera:
La modalitat organitzativa escollida ha estat la contractació d’un servei de prevenció de
riscos laborals, en concret l’Institut de Prevenció Integral S.L. INPREIN.
Especialitats preventives concertades:
Psicosociologia i Medicina del treball.

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DEL INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a. Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b. Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c. Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
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 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
 Coordinació d’activitats empresarials.
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a. Determinar els equips necessaris.
b. Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i el estudi de salut col·lectiva ( estudi
epidemiològic).
DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardio-vascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
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EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIO-VASCULAR (detecció de dèficits vasculars en E.E.I.I. auscultació cardíaca)
ABDOMINAL (inspecció, palpació, PPL)
APARELL LOCOMOTOR (osteoarticular i musculo-tendinosa de les extremitats i columna)
NEUROLÒGICA (genèric parells cranials, coordinació i equilibri, lassegue, Bragard)
EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES
TEST CONTROL VISIÓ: Detecció del dèficit visual i cromàtic
AUDIOMETRIA EN CABINA: Detecció del dèficit auditiu
ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
 Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de
plaquetes.
 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
 Bioquímica i sediment d’orina.
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2011
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)

Els exàmens de salut es facturaran a part del pressupost una vegada realitzats, segons el
número de treballadors i proves realitzades.
El preu per examen de salut en centres mèdics és de 52 € per treballador fins 31/12/2011.
Preu exempt de I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà
contractualment el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei
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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”

Quart.- Autoritzar i disposar l’ajust de valor positiu que comporta el compliment de
l’esmentada modificació del conveni, per la quantitat de quatre mil dos-cents quatre
euros amb cinquanta-tres cèntims (4.204,53) €, per tal de col·laborar en les despeses
que es generi en el compliment dels objectius proposats, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50002/172A0/48903, del vigent pressupost del 2012.
Cinquè.- El pagament de l’aportació a la Federació d’ADF del Maresme es realitzarà
d’acord amb el que s’estableix en els pactes del conveni.
Sisè.- Comunicar aquests acords a la Federació d’ADF del Maresme i als ajuntaments
corresponents, pel seu coneixement i als efectes escaients.
44.- Dictamen que proposa aprovar el canvi de destí de les obres
subvencionades per la prevenció local d’incendis forestals, l’any 2012, al
municipi de La Quar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel
Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació
de Barcelona, per acord de la Junta de Govern de 22 de desembre de 2011 va aprovar
les bases de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions, referides entre
d’altres a la prevenció local d’incendis forestals, les quals van ser publicades al BOPB
amb data de 11 de gener de 2012.
Atès que la Junta de Govern en data de 26 d’abril de 2012 va aprovar el dictamen que
proposa aprovar l’atorgament de les subvencions per a l’execució dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals a les Agrupacions de Defensa Forestal
per a l’any 2012 a les entitats, pels conceptes i en les quanties que s’assenyalen a la
relació que s’hi adjuntava com a annex 1.
Atès que les bases reguladores de les subvencions per a la prevenció local d’incendis
forestals en el seu capítol X relatiu al termini i forma de justificació, a l’article 33
manifesta que no s’autoritzaran canvis de destinació de les subvencions concedides,
excepte quan per raons climàtiques, per incendis forestals o per causes de força major
sigui necessari modificar les prioritats del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.
Atès que l’ajuntament de La Quar i l’ADF Baix Berguedà han manifestat la necessitat
d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any 2012, a la
sol·licitud que s’adjunta.
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Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de
subvencions i no modifica el seu import.
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, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar els següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2012 per
la prevenció local d’incendis forestals:
ADF: Baix Berguedà – NIF G58357534 – Municipi: La Quar
Conceptes previstos inicialment:
Repàs de manteniment al camí de La Roca Llarga,
Clot de les Bruixes, Les Planes, ramal al torrent de
Vilardell
Obertura de secció de servei al camí de La Roca
Llarga, Clot de les Bruixes, Les Planes, ramal al
torrent de Vilardell
Proposta de canvi de destinació:
Repàs de manteniment al camí de la Portella a
Sant Miquel de les Canals

Cost d’obra

%

Subvenció

1.540 €

95

1.463 €

1.661 €

95

1.577,95 €

Cost d’obra

%

Subvenció

3.201 €

95

3.040,95 €

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Baix Berguedà i a l’ajuntament de La
Quar.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de les Actes, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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