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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

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

11 d’octubre de 2012
Ordinària
12:10 hores del matí
12:20 hores del matí
Sala Prat de la Riba

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

Sr. Alberto Fernández Díaz
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. Alberto Villagrasa Gil
Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Josep Oliva i Santiveri
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura

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

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Ferran Civil i Arnabat
Josep Llobet Navarro
Xavier García Albiol
Ramon Riera Macia
Jordi Subirana i Ortells
Jaume Ciurana i Llevadot

Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
Oberta la sessió pel Sr. President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia que es transcriu a continuació:
1.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 27 de setembre de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Subdirecció d’Organització, Processos i Informació Corporativa
2.- Dictamen que proposa l’aprovació del Protocol de desenvolupament del projecte
“Programa Marianao: Territori comunitàriament responsable”, entre la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el Consell
Comarcal del Baix Llobregat, la Fundació La Caixa i la Fundació Marianao.
Secretaria General
Ratificació de:
3.- Decret de la Presidència de data 1 d’octubre de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consell General del
Consorci de la Fira de Terrassa del dia 3 d’octubre de 2012.
Dictamen
4.- Dictamen que proposa la designació de representants en el Consell de Formació
Professional del municipi de Rubí.
Es dóna compte del dictamen següent:
5.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que estima el recurs contenciós administratiu núm. 269/2009
interposat per Polígon Industrial Can Sedó, SL, en el qual la Diputació és part
codemandada, i anul·la la resolució recorreguda del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, d’11/12/2008, que aprova definitivament el Pla Especial de Protecció
del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, així com l’interposició del recurs
de cassació.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
6.- Dictamen que proposa desestimar el recurs de reposició formulat per l’Ajuntament
de Sant Quintí de Mediona contra l’acord 387/12 de la Junta de Govern de la
Diputació, de 28 de juny de 2012, en rel a la concessió d’ajuts en espècies, consistent
en l’elaboració d’un inventari de béns per part de la Diputació de Barcelona
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Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
7.- SANTPEDOR.- Dictamen que proposa subvenir en un import de setanta-tres mil
sis-cents setanta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims (73.675,64) € a l’Ajuntament
de Santpedor a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2012.
Caixa de Crèdit
8.- ÒDENA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
setanta-cinc mil (75.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte pista poliesportiva
Espelt” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
9.- ÒDENA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
mil (100.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte vestuaris i piscina” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
10.- PLA DEL PENEDÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cinquanta-set mil tres-cents vint-i-tres euros amb set cèntims (57.323,07) €
per a finançar l’actuació local “Diverses inversions” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
11.- PRATS DE REI.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització
casc antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
12.- RAJADELL.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta mil (90.000) € per a finançar l’actuació local “Baranes protecció accés nucli
antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
13.- SANTPEDOR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Residència persones
grans” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
14.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Centre serveis
empreses, 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
Organisme de Gestió Tributària
15.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per
incidències detectades en el servei durant el segon semestre de 2011, relatives al
contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió
Tributària.
16.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, per
incidències detectades per pèrdua de certificats plus i per incompliment dels indicadors
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de qualitat durant el segon semestre de 2011, relatives al contracte de serveis postals
de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Teixit Productiu
17.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC per al desenvolupament del Projecte
Pilot de suport al creixement d’empreses amb alt potencial, amb una despesa de mil
dos-cents vint-i-set (1.227) €.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
18.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Cultura
de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades al foment de la gestió de la
diversitat cultural, la dinamització cultural i artística i l’impuls de les tendències culturals
contemporànies, per a l’any 2012, i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan
col·legiat constituït a tal efecte.
19.- Dictamen que proposa aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de fomentar
les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar en els
municipis de la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el
programa Anem al Teatre, en el marc de les Bases Reguladores aprovades per la
Junta de Govern de data 12 de setembre de 2012.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2012/6004.
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm. 2012/5606.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.G.V., en
resolució de l’expedient núm. 2012/5915.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.D.S., en
resolució de l’expedient núm. 2012/6438.
24.- Dictamen que proposa modificar l’autorització d’instal·lació de càmeres de gestió
de trànsit, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer de 2012, a
favor del Servei Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2011/8613.
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals
25.- Dictamen que proposa adjudicar la contractació no harmonitzada relativa al
contracte administratiu especial per a la prestació del servei de restauració a
l’equipament Casanova del Castell, al parc del Castell de Montesquiu, a l’empresa
CASA NOVA DEL CASTELL SCP.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
26.- 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 Vilobí del Penedès.
27.- 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 Vacarisses.
Ratificació de
28.- Decret de la Presidència que resol modificar l’apartat 4.2, 4.4 i 5 del Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2012 i el pacte tercer i
annex dels convenis de col·laboració amb la Federació d’ADF d’Osona i del Berguedà
que participen al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012, per un
import de dotze mil tres-cents (12.300) €.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta
corresponent a la sessió ordinària del dia 27 de setembre de 2012, es pregunta si
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per
unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Subdirecció d’Organització, Processos i Informació Corporativa
2.- Dictamen que proposa l’aprovació del Protocol de desenvolupament del
projecte “Programa Marianao: Territori comunitàriament responsable”, entre la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’ajuntament de Sant Boi de
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Fundació La Caixa i la
Fundació Marianao.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Davant dels nous reptes socials que planteja l’actual conjuntura econòmica, és
necessari donar resposta a les demandes socials des d’una perspectiva integral i
participativa, creant alhora espais de col·laboració entre totes les parts implicades,
cercant noves metodologies d’intervenció que possibilitin respostes integrals a la
multicausalitat de l’exclusió, sent el model de “Territoris Socialment Responsables” un
bon referent.
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La Fundació Marianao desenvolupa el programa “Territori Comunitàriament
Responsable” amb la finalitat d’intervenir de manera integral i integrada a Sant Boi de
Llobregat, indret que, en l’actual context de crisi econòmica, ens mostra com el mercat
de treball i l’estructura productiva de la comarca del Baix Llobregat presenten un
conjunt de debilitats que fan del tot necessari apostar per un canvi de model de
creixement econòmic i social més sostenible en tots els aspectes.
En aquesta línia, la Fundació “la Caixa” desenvolupa en diversos territoris el Projecte
d’Intervenció Comunitària Intercultural amb l’objecte de generar un model de referència
en el camp de la gestió de la diversitat i el desenvolupament comunitari; així mateix
desenvolupa altres programes també amb l’objectiu de contribuir al progrés de les
persones i de la societat.
Per una altra banda, la confluència d’interessos de les polítiques existents, tant els
Plans per a la Inclusió i la Cohesió Social de Sant Boi de Llobregat i de la Generalitat
de Catalunya, com les línies estratègiques que es desenvolupen des de la Diputació
de Barcelona i des del Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb els esmentats
programes de la Fundació Marianao i la Fundació “la Caixa”, fan aconsellable un
treball en xarxa des d’una lògica de complementarietat, sumant i establint sinergies de
cooperació.
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.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el Protocol a signar entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix
Llobregat, la Fundació “la Caixa” i la Fundació Marianao, així com el seu annex,
d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació, i que té per objecte col·laborar al
desenvolupament d’un projecte amb el nom de “Programa Marianao: Territori
comunitàriament responsable” al municipi de Sant Boi de Llobregat i a la comarca del
Baix Llobregat.
PROTOCOL A SIGNAR ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” I LA FUNDACIÓ
MARIANAO
ENTITATS QUE INTERVENEN
GENERALITAT DE CATALUNYA, representada per l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries i
Gonzàlez, conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, en ús de
les competències que li corresponen d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
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desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya;
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, en
la seva qualitat de president de la Diputació de Barcelona, 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 Sra. Rosa Ma. Artiaga Gil, 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 16 de maig de 2012;
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, representat per l’Il·lm. Sr. Jaume Bosch i
Pugès, en la seva qualitat d’alcalde de Sant Boi de Llobregat, facultat d’acord amb ..........;
assistit per el/la secretari/a .....;
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, representat per l’Il·lm. Sr. Joaquim
Balsera i García, en la seva qualitat de president del Consell Comarcal del Baix Llobregat;
facultat d’acord amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya;
FUNDACIÓ LA CAIXA, representada pel seu director general el Sr. Jaume Lanaspa i
Gatnau actuant en nom de la Fundació Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (d’ara
endavant Fundació "la Caixa");
FUNDACIÓ MARIANAO, representada pel seu president Sr. Xavier Pedrós i Cortasa;
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.-

Actualment, i fruit de la conjuntura econòmica viscuda en els darrers anys, davant
dels nous reptes socials, és necessari donar resposta a les demandes socials des
d’una perspectiva integral i participativa, creant alhora espais de col·laboració entre
totes les parts implicades. La crisi econòmica ha acabat generant una inevitable i
profunda crisi social que ens obliga i ens exigeix, a cercar noves metodologies
d’intervenció que possibilitin respostes complexes i cohesionades, respostes integrals
a la multicausalitat de l’exclusió i, en aquest sentit, el model de “Territoris Socialment
Responsables” que es desplega des de fa un temps en diversos països europeus i
també, més recentment, en alguns indrets del nostre país n’és un bon referent.

II.-

La Fundació Marianao, amb la seva arrelada implantació a Sant Boi i a la comarca del
Baix Llobregat, desenvolupa el Programa Marianao: Territori Comunitàriament
Responsable amb la finalitat d’intervenir de manera integral i integrada a Sant Boi de
Llobregat, un indret que, en l’actual context de crisi econòmica, ens mostra com el
mercat de treball i l’estructura productiva de la comarca del Baix Llobregat presenten
un conjunt de debilitats que agreugen els efectes d’una conjuntura molt desfavorable
fent del tot necessari apostar per un canvi de model de creixement econòmic i social,
més sostenible, més humanitzador i menys permeable a situacions difícils.

III.-

En la mateixa línea, la Fundació “la Caixa”, com a entitat que desenvolupa l’Obra
Social de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona i amb la missió de contribuir al
progrés de les persones i de la societat, amb especial incidència en els col·lectius
més vulnerables, desenvolupa en diversos territoris, el Projecte d’Intervenció
Comunitària Intercultural amb l’objecte de generar un model de referència en el camp
de la gestió de la diversitat i el desenvolupament comunitari.
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Així mateix i d’acord amb aquest afany de la Fundació “la Caixa” de contribuir al
progrés de les persones i de la societat, desenvolupa també en aquest mateix territori
el Programa Caixa proInfancia i el Programa Incorpora de “la Caixa”.
El primer com una iniciativa, dins del marc del compromís social amb els drets
humans, la pau, la justícia i la dignitat de les persones, dirigida a la infantesa en
situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social amb la finalitat de promoure i
recolzar el seu desenvolupament de manera integral, afavorint i recolzant les
polítiques de millora de l'equitat, cohesió social i d'igualtat d'oportunitats per a la
infantesa i les seves famílies.
I, el Programa Incorpora de “la Caixa”, amb l’objecte de promoure la inserció laboral
dels col·lectius especialment fràgils per mitjà de la seva contractació per empreses
públiques o privades que participin en el mercat de béns i serveis.
IV.-

Per una altra banda, la confluència d’interessos de les polítiques existents, tant el Pla
per la a Inclusió i la Cohesió Social de Sant Boi de Llobregat, els Plans per a la
Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya, com les línies estratègiques que es
desenvolupen des de la Diputació de Barcelona i des del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, amb els esmentats programes de la Fundació “la Caixa” i la Fundació
Marianao, fan òptim un treball en xarxa, des d’una lògica de complementarietat
sumant i establint sinèrgies de cooperació.

V.-

Que la minuta del Protocol va ser aprovada pels òrgans competents de les
administracions locals afectades per aquest Protocol, que tot seguit s’indiquen: per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data <data>; per
decret/acord de <òrgan competent> de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de data
<data>; i per decret/acord de <òrgan competent> del Consell Comarcal del Baix
Llobregat de data <data>.

Fonaments jurídics
El Protocol proposat té el seu fonament, entre altres, en els articles 144 i 191 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; l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
de les administracions públiques de Catalunya, així com de l’exclusió recollida en l’article 4.1
d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic.
És per tot això, que les parts, de comú acord, considerant la necessitat existent, i davant la
coincidència d’objectius entre les diferents institucions, és interès d’aquestes desenvolupar
un projecte que sumi sinergies de cooperació i que permeti apropar la seva gestió al model
de “Territoris Socialment Responsables”, volen formalitzar un document que reculli aquestes
intencions per la qual cosa, tot reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen
aquest Protocol, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte
Pel present Protocol les institucions: Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona,
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Fundació “la
Caixa”, i Fundació Marianao acorden col·laborar per al desenvolupament d’un Projecte amb
el nom de “Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable” al Municipi de Sant
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Boi de Llobregat i a la Comarca del Baix Llobregat amb l’objectiu principal de millorar les
condicions familiars, educatives, ocupacionals, relacionals i socials incorporant en la seva
metodologia, la participació de tots els agents implicats per tal de donar respostes
multidimensionals al repte de la multicausalitat de l’exclusió social; amb una perspectiva de
treball transversal, holística i sistèmica.
Els trets definidors del Programa: un treball de desenvolupament comunitari a Sant Boi i al
Baix Llobregat, un treball en xarxa que vol generar transformació social i un model que pot
esdevenir referencial per altres territoris, figuren en document annex a aquest Protocol.
Segon.- Desenvolupament del Programa
El Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable, es desenvoluparà amb una
visió de futur, innovadora, creadora i multiplicadora de noves sinergies institucionals,
cooperant en xarxa amb els recursos, donant suport tècnic, logístic, financer i aportant
noves línies d’acció en els espais de seguiment i supervisió del Programa.
La Fundació Marianao esdevindrà la institució gestora i dinamitzadora del Programa
Marianao: Territori Comunitàriament Responsable, amb funcions de direcció tècnica,
dinamització, execució i avaluació. Li correspondrà coordinar i dinamitzar un Pla d’Acció que
prèviament haurà sigut aprovat per les institucions participants, impulsar el treball de les
Comissions Sectorials, que en el seu cas es creïn, assegurar la coherència de les
actuacions amb els objectius establerts i fer possible que les decisions acordades es
concretin i es realitzin. Així mateix, supervisarà tècnicament el Pla d’Acció, per mitjà d’un
sistema d’avaluació continuada amb un seguiment processual dels resultats i amb la mesura
de l’impacte aconseguit.
Quan així es requereixi, la concreció de les col·laboracions específiques que resultin de la
creació del marc comú de treball que suposa la subscripció del present Protocol, es
realitzarà mitjançant la subscripció dels corresponents convenis específics pel
desenvolupament de l’acció concreta que les parts estimin convenients, prèviament
aprovats per les parts.
En tot cas, aquestes col·laboracions quedaran subjectes a les disponibilitats pressupostàries
de cadascuna de les institucions i a la tramitació preceptiva corresponent.
Tercer.- Comissió de seguiment
A fi de donar compliment als continguts d’aquest Protocol, a la firma del mateix, es
constituirà una Comissió de Seguiment amb un representant prèviament designat per
cadascuna de les parts en règim de paritat.
L'esmentada Comissió es responsabilitzarà de desenvolupar i concretar les accions
específiques de col·laboració entre les institucions signants del mateix. Serà també objecte
d'aquesta Comissió la coordinació, seguiment i avaluació de les accions realitzades en el
marc del present Protocol.
Aquesta Comissió es reunirà preferentment a proposta de qualsevol de les institucions.
Qualsevol de les institucions podrà, així mateix, convocar una reunió amb caràcter
extraordinari quan l'estimin convenient.
Els membres de la Comissió donaran compte del resultat de la seva gestió a les respectives
institucions.

9/101

Quart.- Confidencialitat
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades i el
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades
de caràcter personal, les parts fan constar de manera expressa que s’abstindran de fer cap
mena de tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència d’aquest
Protocol, llevat d’aquell que sigui estrictament necessari per a les finalitats del mateix. En
aquests sentit es comprometen, especialment, a no cedir a tercers les dades esmentades o
els arxius que les contenen, així com a guardar estricta confidencialitat sobre les mateixes.
En qualsevol cas, en funció de cada conveni específic que pogués resultar en aplicació del
pacte segon d’aquest Protocol, es fixaran les obligacions derivades del compliment de la
normativa sobre protecció de dades de caràcter personal.
Cinquè.- Difusió
Qualsevol publicitat que es realitzi del contingut del present Protocol així com de les
actuacions que es derivin del mateix, requerirà de l'autorització de les institucions que el
subscriuen, havent de figurar sempre, l'anagrama de les mateixes.
Sisè.- Causes de resolució anticipada
Serà causa de resolució anticipada del present Protocol l’incompliment de qualsevol de les
clàusules del mateix.
El present Protocol també podrà resoldre's de forma anticipada per mutu acord de les parts.
Setè.- Vigència
Els acords objecte d’aquest Protocol es portaran a terme a partir de la data de la signatura
del present document i tindrà una vigència d’un any podent ésser renovat de forma expressa
per períodes anuals.
Vuitè.- Naturalesa declarativa
El present document té la naturalesa de declaració de voluntats no vinculant jurídicament
fins a l'adopció dels convenis específics corresponents.
I en prova de conformitat, totes les parts signen aquest Protocol en el lloc i la data que
s’indica, i del que es lliuren i signen sis exemplars.
ANNEX AL PROTOCOL A SIGNAR ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT, EL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT, LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” I LA
FUNDACIÓ MARIANAO
UN TREBALL DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI A SANT BOI I EL BAIX
LLOBREGAT
Des de fa vint-i-sis anys, el treball comunitari desenvolupat per la Fundació Marianao ha
ajudat a construir importants xarxes de solidaritat i de cooperació, creant sinergies
multiplicadores d’aliances institucionals en les quals s’han implicat activament els diversos
agents territorials de Sant Boi i del Baix Llobregat.
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La Fundació Marianao treballa des de la dimensió pública, és a dir, ofereix un conjunt de
projectes i serveis en l’àmbit de l’atenció i la promoció de les persones en el marc de la
xarxa pública com a entitat d’iniciativa social. Per això, aquesta institució sempre ha vetllat
per sumar els seus recursos i esforços amb les institucions públiques (Ajuntament de Sant
Boi, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Baix Llobregat,
Govern Estatal), amb les obres socials de les entitats d’estalvi, així com amb el teixit social,
educatiu, veïnal, universitari, sindical i empresarial, de manera complementària, tot aportant
el seu bagatge de treball comunitari, arrelat a la ciutat i als sectors socials santboians i
baixllobregatins en situació d’exclusió social.
Tanmateix, la Fundació Marianao, des de fa anys, manté unes relacions consolidades amb
la Fundació “la Caixa”, que s’han fonamentat en la confiança mútua i en la coresponsabilitat,
a partir de la implementació de diversos projectes. En són exemples significatius: el
Programa Incorpora, el Programa ProInfància, el Programa Reincorpora, el Programa Aprèn
i Treballa, etc... En aquest context de treball cooperatiu consolidat des de fa anys, ambdues
institucions han decidit impulsar el Programa Marianao: Territori Comunitàriament
Responsable, esdevenint inicialment convocants i elements aglutinadors d’aquest
Programa, en el qual s’hi han sumat les institucions públiques.
UN TREBALL EN XARXA QUE VOL GENERAR TRANSFORMACIÓ SOCIAL
El Programa Marianao: Territori Comunitàriament Responsable vol promoure la creació
d’espais de treball operatius basats en la pluralitat, amb la participació de les
Administracions públiques (autonòmica, provincial, comarcal i local), els agents
empresarials, sindicals, les universitats, els moviments socials, els professionals dels
diversos àmbits (salut, educació, benestar social, treball, habitatge, medi ambient...) i la
ciutadania en general.
El potencial del Programa sorgeix del grau d’implicació, de coordinació i de cooperació que
s’aconsegueixi entre totes les institucions implicades: posant en comú les necessitats,
cercant les possibilitats d’ajuda mútua, implicant-se en projectes comuns. El Programa ha
d’aprofitar tots els recursos, les iniciatives i les sinergies creades i ha de potenciar-les de
manera cooperativa en tots aquells àmbits destinats a promoure el benestar i la cohesió
social (salut, habitatge, treball, formació, educació, medi ambient, participació...), i ha de
concretar-se en projectes d’actuació ben definits que donin respostes clares i avaluables a
les necessitats concretes de les persones del nostre territori, especialment les que estan
afectades per la crisi.
El Programa vol estimular una tasca col·lectiva, evitant la fragmentació de les actuacions,
construint espais de responsabilitat compartida, a partir del compromís mutu, i garantint així
–de manera col·lectiva- l’èxit del projecte. Per això, cal crear noves dinàmiques relacionals
entre totes les institucions, generadores d’aliances estratègiques que mobilitzin les
respostes creatives, la innovació, la participació, la cohesió social i els canvis per tal de què
la nostra societat sigui més ètica, justa i solidària, a partir del protagonisme de les persones
més vulnerables. Volem apostar per un nou paradigma social: crear un espai de participació
plural i obert, on tots els sectors del nostre territori hi tinguin cabuda, per tal de generar una
Xarxa de Xarxes: Marianao, Territori Comunitàriament Responsable, que doni respostes
eficaces a les necessitats de la població.
UN MODEL QUE POT ESDEVENIR REFERENCIAL PER A ALTRES TERRITORIS
Les institucions signants d’aquest Protocol volem apostar per generar un ”estil”, una
“cultura”, una “dinàmica de cooperació” que pot esdevenir un “model referencial” per a altres
territoris i institucions, fonamentat en un treball complementari, apostant per un treball
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transversal, integral i integrat a escala territorial. Un “model referencial” en la creació de
polítiques socials innovadores, per esdevenir un territori socialment responsable.
Considerem que aquest “model relacional, ètic, constructiu i transformador”, pot esdevenir
un autèntic “laboratori social”, des d’on puguem impulsar –amb la cooperació institucionalpràctiques innovadores en el camp social, amb metodologies participatives, creatives i
constructores de solidaritats institucionals i ciutadanes. Un laboratori social des d'on
promoure un model d’intervenció social que estimuli la coresponsabilitat i el compromís
social de tota la comunitat en la generació d’actuacions de millora en el territori, la
divulgació, la formació i la investigació social, a partir de la praxis comunitària i la innovació
social.

Segon.- Notificar el present acord a les entitats interessades.
Secretaria General
3.- Decret de la Presidència de data 1 d’octubre de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per a la reunió del Consell General del
Consorci de la Fira de Terrassa del dia 3 d’octubre de 2012.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret,
que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona està representada en el Consorci de la Fira de Terrassa per
tres persones, dues de les quals són els Diputats Srs. Ramon Riera Macia i Jordi
Subirana Ortells, segons va acordar la Junta de Govern en la sessió del dia
13.10.2011.
El Consorci té previst celebrar sessió del Consell General el dia 3.10.2012, a la qual
cap dels dos Diputats podrà assistir.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera
sessió el dia 11.10.2012.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4 de la refosa 1/2011, sobre delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 8.9.201 (BOPB de 23.9.2011), que va entrar en vigor l’1 d’octubre
de 2011, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar el Sr. LEANDRE MAYOLA TRESSERRAS, Gerent dels Serveis de
Promoció Econòmica, representant d’aquesta Corporació en el Consell General del
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Consorci de la Fira de Terrassa, per a la sessió del dia 3.10.2012, en substitució dels
Srs. Ramon Riera Macia i Jordi Subirana Ortells.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i als interessats, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
4.- Dictamen que proposa la designació de representants en el Consell de
Formació Professional del municipi de Rubí.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
El Ple de l’Ajuntament de Rubí en la sessió de data 5.7.2012 va aprovar la creació i
constitució del “Consell de la Formació Professional de Rubí”, com un òrgan de
participació sectorial de caràcter consultiu, amb l’objectiu que puguin participar tots els
agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat, així com les
organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la
formació professional, tant la reglada com la no reglada.
És des d’aquest context que l’Alcaldia del municipi va dirigir dos escrits, un al
Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i un altre al Gerent dels Serveis
d’Educació, demanant la participació de la Diputació de Barcelona en aquest òrgan
consultiu, que no té caràcter resolutiu.
La competència per a la designació de representants de la Corporació en altres ens o
òrgans correspon, per delegació del Ple acordada en la sessió de data 26.7.2011, a la
Junta de Govern.
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.- Acordar la designació de les persones que s’indiquen per formar part dels
òrgans del Consell de la Formació Professional de Rubí, en representació de la
Diputació de Barcelona:
Plenari del Consell:
- Leandre Mayola Tresserras, Gerent dels Serveis de Promoció Econòmica
- Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació
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Comissió Permanent del Consell
- Leandre Mayola Tresserras, Gerent del Serveis de Promoció Econòmica
- Sr. Jordi Plana Arrasa, Gerent dels Serveis d’Educació
Podran assistir com a suplents, en cas d’absència dels titulars, qualsevol tècnic/a
designat per aquests, que formin part dels seus àmbits respectius.
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 a l’Ajuntament de Rubí i a les persones
designades, per al seu coneixement i efectes oportuns.
5.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que estima el recurs contenciós administratiu
núm. 269/2009 interposat per Polígon Industrial Can Sedó, SL, en el qual la
Diputació és part codemandada, i anul·la la resolució recorreguda del Conseller
de Política Territorial i Obres Públiques, d’11/12/2008, que aprova definitivament
el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del
Montseny, així com l’interposició del recurs de cassació.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el 12/11/2009, va acordar donar-se
per assabentada del decret de la Presidència, de 16/10/2009, pel qual s’acordava
comparèixer com a codemandada davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el recurs contenciós administratiu núm. 269/09, interposat per Polígon Industrial
Can Sedó, SL contra la desestimació per acte presumpte del recurs de reposició
formulat contra la resolució d’11/12/2008 del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, que aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i
del Paisatge del Parc del Montseny.
El 26 de juliol de 2012 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència que estima el recurs
contenciós administratiu núm. 269/2009 i anul·la la resolució recorreguda.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que els efectes significatius sobre el medi ambient de
l’esmentat Pla Especial determinen l’exigència d’avaluació ambiental, i la seva omissió
ha de comportar l’estimació del recurs i declarar la nul·litat del Pla Especial de
Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural del Montseny, ja que
determina que s’havia de sotmetre, amb caràcter previ a la seva aprovació, a una
avaluació d’impacte ambiental, d’acord amb el que disposa l’art. 3.2.b) de la L 9/2006,
de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes del medi
ambient.
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Vist l’informe preceptiu, no vinculant i favorable de la Secretaria General, de
17/09/2012, en relació amb la presentació de recurs de cassació per part de la
Diputació de Barcelona contra l’esmentada sentència, ja que considera que dita
sentència es pot recórrer en cassació davant el Tribunal Suprem, en quant el fons de
la sentència recorreguda es basa en la infracció d’una normativa estatal, concretament
en l’art. 3.2.b) de la Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient, en relació amb les disposicions
addicionals segona i cinquena de la Llei 4/89, de 27 de març, de conservació d’espais
naturals, de la flora i de la fauna silvestre, i l’art. 19 de la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, així com l’art. 4 de la Directiva 337/85
CE, que va ser transposada per la Llei 4/89 abans citada.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada per la Secció Tercera de la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que
estima el recurs núm. 269/2009, interposat per Polígon Industrial Can Sedó, SL, i
anul·la la resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques, d’11/12/2008,
que aprova definitivament el Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge
del Parc del Montseny, perquè determina que s’havia d’haver sotmès, amb caràcter
previ a la seva aprovació, a una avaluació d’impacte ambiental.
Segon.- Interposar recurs de cassació contra la referida sentència.
Tercer.- Notificar aquests acords a la Secció Tercera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals
oportuns.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
6.- Dictamen que proposa desestimar el recurs de reposició formulat per
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona contra l’acord 387/12 de la Junta de
Govern de la Diputació, de 28 de juny de 2012, en rel a la concessió d’ajuts en
espècies, consistent en l’elaboració d’un inventari de béns per part de la
Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel

15/101

President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
ANTECEDENTS DE FET
El 5 de març de 2012 es va publicar al BOPB l’anunci de les bases reguladores i
convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts en
espècie consistents en l’elaboració d’inventaris dels béns i drets que conformen el
patrimoni municipal, a 10 ajuntaments de la província de Barcelona amb població
inferior a 5.000 habitants.
Es va obrir el termini per a la presentació de sol·licituds fins el 16 de març de 2012,
data en la què els ajuntaments interessats podien presentar l’imprès de sol·licitud de
la subvenció en espècie.
Per a obtenir la condició de beneficiari d’aquesta subvenció els ajuntaments
interessats havien de complir amb els requisits contemplats a la base 2, i acreditar-los
en la forma prevista a la base 4.
Un dels requisits per a obtenir la condició de beneficiari era haver aprovat el compte
general de l’exercici 2010 a la data de presentació de la sol·licitud, i s’havia d’acreditar
amb la indicació de la data d’aprovació.
En data 15 de març de 2012 es va presentar, en el Registre General d’Entrada de la
Diputació de Barcelona, una sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per
a formar part de la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie per a l’elaboració
de l’inventari de béns, però en aquesta sol·licitud no es fa constar la data d’aprovació
del compte general de l’exercici 2010.
En sessió ordinària de data 28 de juny de 2012, la junta de Govern de la Diputació va
aprovar el dictamen que proposava aprovar la resolució de la convocatòria d’aquesta
subvenció i va declarar exclòs l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona per no haver
aprovat el compte general de l’exercici 2010 en el moment de la presentació de la
sol·licitud de la subvenció, requisit contemplat a la base segona reguladora de la
convocatòria
Un cop comunicada dita resolució a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, aquest
va presentar l’1 d’agost de 2012 un recurs de reposició contra l’acord resolutiu de la
junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per considerar que es tracta d’un error
vencible, i que en data de la resolució de la Junta de Govern Local de la Diputació de
Barcelona el compte general ja havia estat presentat a la Sindicatura de Comptes.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- D’acord amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
procediment administratiu comú , els actes que posin fi a la via administrativa podran
ser recorreguts potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagués
dictat.
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En virtut de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona i a
l’empara del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret
887/2006 de 21 de juliol, lla Junta de Govern d’aquesta Diputació va resoldre la
convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració
d’inventari de béns als Ajuntaments de la província de Barcelona, sent aquest l’acte
administratiu recorregut en reposició per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
SEGON.- La base reguladora segona de la convocatòria per a la concessió d’ajuts en
espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als Ajuntaments de la
Província de Barcelona, estableix els requisits que hauran de complir els sol·licitants
de la subvenció per obtenir la condició de beneficiaris.
Aquesta base estableix també que caldrà acreditar els requisits en el moment de
presentar la sol·licitud, finalitzant el termini per a la presentació d’aquesta el dia 16 de
març de 2012, d’acord amb la base quarta. Aquests requisits tenen com a finalitat
establir les condicions que han de complir l’entitat per a poder ser beneficiària de la
subvenció, per la qual cosa, el fet de no reunir tots i cadascun dels requisits és un dels
motius pels quals una entitat pot quedar exclosa de la convocatòria.
TERCER.- De la informació obtinguda de la Sindicatura de Comptes es desprèn que la
data d’aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona és el
dia 9 de maig de 2012, i per tant, posterior, a la data de presentació de la sol·licitud de
l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
Per aquest motiu no pot ser considerat aquest incompliment de la base segona com un
error vencible, tal i com apunta l’Ajuntament, ja que encara que s’hagués subsanat la
sol·licitud, d’acord amb l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
l’Ajuntament recorrent seguiria sense complir amb els requisits per gaudir de la
condició de beneficiari, atès que el compte general de l’exercici 2010 va ser aprovat
després de la presentació de sol·licituds.
Atesos els fonaments de dret exposats i la normativa aplicable, en virtut de l’apartat
3.3.e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans
de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 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, aquesta
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Desestimar el recurs de reposició de l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
contra el dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 28 de juny
de 2012, que va resoldre la convocatòria per a la concessió d’ajuts en espècie
consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als Ajuntaments de la província de
Barcelona, per l’incompliment dels requisits establerts a la base segona de la
convocatòria.
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Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.
Servei de Programació
7.- Dictamen que proposa subvenir en un import de setanta-tres mil sis-cents
setanta-cinc euros amb seixanta-quatre cèntims (73.675,64) € a l’Ajuntament de
Santpedor a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Santpedor presentà en data 13 d'agost de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 355.000 € per finançar inversions.
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Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Santpedor.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 355.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 355.000 € amb una subvenció d’import de 73.675,64 €.
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-tres mil sis-cents setanta-cinc euros amb
seixanta-quatre cèntims (73.675,64) € a l'Ajuntament de Santpedor d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 13
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 Santpedor, d'acord amb la minuta
que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
“ ANNEX AL DICTÀMEN
CONVENI-TIPUS REGULADOR DELS PRÉSTECS CONCEDITS AMB CÀRREC AL
PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL DESTINAT A SUBSIDIAR EL TIPUS D’INTERÈS DELS
PRÉSTECS CONTRACTATS PELS AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA PER AL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS EN OBRES I SERVEIS PÚBLICS
ENTITATS QUE INTERVENEN
La Diputació de Barcelona, representada per....................................... (President / President
delegat de l’Àrea .............), domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya, núm. 126,
assistit pel secretari Sr.............................
L’Ajuntament de .......... (entitat, en el seu cas), representat pel Sr. .....................................,
(alcalde / tinent d’alcalde...) domiciliat a .........................., .............., assistit pel secretari de
la Corporació, Sr...............
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Ambdues parts, en la representació que ostenten i reconeixent-se mútuament capacitat
legal per obligar-se
MANIFESTEN
I.

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

II.

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

III.

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

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

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

8.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
setanta-cinc mil (75.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte pista
poliesportiva Espelt” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament
d’Òdena.- 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 d'Òdena, presentada en data
04/07/2012 per finançar la inversió “Projecte pista poliesportiva Espelt” 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 d'Òdena
Projecte pista poliesportiva Espelt
75.000 €
0%
10
74/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 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 mil
(100.000) € per a finançar l’actuació local “Projecte vestuaris i piscina” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Òdena.- 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 d'Òdena, presentada en data
04/07/2012 per finançar la inversió “Projecte vestuaris i piscina” 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 d'Òdena
Projecte vestuaris i piscina
100.000 €
0%
10
73/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent 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.
10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquantaset mil tres-cents vint-i-tres euros amb set cèntims (57.323,07) € per a finançar
l’actuació local “Diverses inversions” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament del 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.
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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 del Pla del Penedès,
presentada en data 20/08/2012 per finançar la inversió “Diverses inversions” 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
Diverses inversions
57.323,07 €
0%
10
88/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-set mil tres-cents vint-i-tres
euros amb set 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 cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Urbanització casc
antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Prats de
Rei.- 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 dels Prats de Rei, presentada
en data 18/06/2012 per finançar la inversió “Urbanització casc antic” 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 dels Prats de Rei
Urbanització casc antic
175.000 €
0%
10
66/2012

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.
12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import noranta
mil (90.000) € per a finançar l’actuació local “Baranes protecció accés nucli
antic” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Rajadell.- 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 Rajadell, presentada en data
03/08/2012 per finançar la inversió “Baranes protecció accés nucli antic” 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 Rajadell
Baranes protecció accés nucli antic
90.000 €
0%
10
85/2012

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

26/101

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Residència persones
grans” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Santpedor.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 Santpedor, presentada en
data 10/08/2012 per finançar la inversió “Residència persones grans” 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 Santpedor
Residència persones grans
175.000 €
0%
10
89/2012
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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.
14.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Centre serveis
empreses, 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Vilanova del Camí.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Vilanova del Camí,
presentada en data 09/08/2012 per finançar la inversió “Centre serveis empreses, 2a
f.” 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:

Ajuntament de Vilanova del Camí
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Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Centre serveis empreses, 2a f.
175.000 €
0%
10
87/2012

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.
Organisme de Gestió Tributària
15.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA,
per incidències detectades en el servei durant el segon semestre de 2011,
relatives al contracte de serveis postals de la Diputació de Barcelona i de
l’Organisme de Gestió Tributària.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El dia 18 de juny de 2012, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen les incidències del servei
detectades durant el segon semestre de 2011 i, per tant, s’hi conclou que cal imposar
les sancions previstes al Plec de clàusules administratives particulars, amb el text
literal que es detalla tot seguit:
«Al llarg del primer semestre del 2011, ha estat detectat el compliment defectuós de
la prestació del servei en diversos municipis, recollit en les incidències que es
detallen tot seguit:
»Incidència número: 11056
Data: 11 de juliol
Descripció de la incidència: Notificació manual que per error es va tramitar com
enviament ordinari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11057
Data: 8 de juliol
Descripció de la incidència: Enviament adreçat al carrer Girona de Canovelles que
per una errada en el procés de classificació es va enviar al carrer Girona de
Borredà on tampoc es van adornar de l’error.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11060
Data: 22 de juliol
Descripció de la incidència: Repartidor dels municipis de Sant Celoni i Cardedeu
que emplena els justificants de recepció a l’oficina indicant dies i hores dels intents
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de lliurament que no es corresponen a la realitat ja que, segons les dades
anotades, el mateix dia en idèntic horari practica intents de lliurament a domicilis
diferents.
Enviaments afectats per la incidència: 2
»Incidència número: 11061
Data: 22 de juliol
Descripció de la incidència: Enviament adreçat al municipi de Cardedeu que per un
error de codificació de la plataforma de certificats és distribuït per Correus.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11065
Data: 29 de juliol
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Gurb com a adreça incorrecta quan es
tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11066
Data: 3 d’agost
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Castellví de la Marca com a adreça
incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11072
Data: 11 d’agost
Descripció de la incidència: Enviament adreçat al municipi de Sant Llorenç Savall
que per un error de codificació de la plataforma de certificats és distribuït per
Correus.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11074
Data: 16 d’agost
Descripció de la incidència: Dos enviaments adreçats al municipi de Les Masies de
Roda van arribar caducats al destinatari donat que entre el primer i segon intent de
lliurament va transcorre més d’un mes.
Enviaments afectats per la incidència: 2
»Incidència número: 11075
Data: 17 d’agost
Descripció de la incidència: Certificat manual que es va franquejar per Correus per
anar adreçat a un extraradi on Unipost no disposa de cobertura i que, per no fer el
seguiment adequat, no tenim cap informació del resultat.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11076
Data: 18 d’agost
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Descripció de la incidència: Tres enviaments informats com a lliurats quan realment
es tracta d’absents amb dos intents de lliurament al mateix dia.
Enviaments afectats per la incidència: 3
»Incidència número: 11077
Data: 31 d’agost
Descripció de la incidència: Enviament manual adreçat al municipi de Castellar del
Vallès que, per un error en la distribució, el segon intent de lliurament es practica un
mes després del primer.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11078
Data: 22 de setembre
Descripció de la incidència: Enviament adreçat a Sant Cugat del Vallès que, per un
error en la distribució, el segon intent de lliurament es practica un mes després del
primer.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11079
Data: 9 de setembre
Descripció de la incidència: Enviament adreçat a un apartat de correus que ens és
retornada amb la indicació de “Falta calle” per un error en el procés de classificació
d’Unipost i de distribució de T-Lògic.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11080
Data: 12 de setembre
Descripció de la incidència: Dos enviaments adreçats al municipi de Vilallobent
dipositats a la bústia i informats com a notificats.
Enviaments afectats per la incidència: 2
»Incidència número: 11081
Data: 13 de setembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Sant Pere de Ribes com a adreça
incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11083
Data: 14 de setembre
Descripció de la incidència: Enviament manual que, per error, es va lliurar a Correus
per a la seva distribució i que ha estat extraviat.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11085
Data: 14 de setembre
Descripció de la incidència: Enviament manual que no apareix a la web i del que no
disposem de cap informació del resultat de la distribució.
Enviaments afectats per la incidència: 1
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»Incidència número: 11086
Data: 19 de setembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Prats de Lluçanès com a adreça
incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11087
Data: 6 d’octubre
Descripció de la incidència: Enviament adreçat al municipi de Vallgorguina dipositat
el 24 d’agost que, degut a una mala gestió del repartidor, es lliura al destinatari el 3
d’octubre.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11096
Data: 14 d’octubre
Descripció de la incidència: Enviament adreçat al municipi de Sora dipositat el 9 de
maig que, degut a una mala gestió del repartidor, es practica el primer intent de
lliurament el 30 de juny.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11097
Data: 14 d’octubre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Lloret de Mar com a adreça incorrecta
quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11102
Data: 24 d’octubre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Terrassa com a adreça incorrecta
quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11103
Data: 21 d’octubre
Descripció de la incidència: Pèrdua del justificant de recepció d’un burofax que
invalida el mateix i obliga a repetir el tràmit.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11104
Data: 27 d’octubre
Descripció de la incidència: Per un error en l’operativa a seguir, un repartidor de
T-Lògic no recull al justificant de recepció la signatura de la persona a qui lliura els
enviaments.
Enviaments afectats per la incidència: 2
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»Incidència número: 11106
Data: 28 d’octubre
Descripció de la incidència: Enviament manual adreçat al municipi de Gavà dipositat
el 6 de setembre que, degut a una mala gestió del repartidor, es practica el primer
intent de lliurament el 13, el segon el dia 25, diumenge, i finalment es diposita a la
bústia el 13 d’octubre.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11107
Data: 26 d’octubre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Castellví de la Marca com a adreça
incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11112
Data: 7 de novembre
Descripció de la incidència: Enviament lliurat erròniament a un domicili on no
correspon.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11115
Data: 10 de novembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi d’Òdena com a adreça incorrecta quan es
tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11116
Data: 14 de setembre
Descripció de la incidència: Enviament manual que, per error, es va lliurar a Correus
per a la seva distribució i que ha estat extraviat.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11120
Data: 17 de novembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Sant Esteve de Sesrovires com a
adreça incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11122
Data: 15 de novembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Els Prats de Rei com a adreça
incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
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»Incidència número: 11124
Data: 23 de novembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Barcelona com a adreça incorrecta
quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11125
Data: 25 de novembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de La Granada com a adreça incorrecta
quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11130
Data: 13 de desembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Mataró com a desconegut quan es
tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11131
Data: 13 de desembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Vilanova i la Geltrú com a desconegut
quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11132
Data: 15 de desembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Santa Maria de Miralles com a
desconegut quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11134
Data: 15 de desembre
Descripció de la incidència: Enviament adreçat al municipi de Masquefa que ens és
retornada amb la indicació de “Código no de Terrassa” per un error en el procés de
classificació i de posterior distribució.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11136
Data: 15 de desembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Sant Marçal (Castellet i la Gornal) com
a adreça incorrecta quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
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»Incidència número: 11137
Data: 15 de desembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi d’Onzonilla com a adreça incorrecta quan
es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11139
Data: 22 de desembre
Descripció de la incidència: Enviament adreçat a un restaurant del municipi de Gurb
informat com a absent en horari laboral.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11142
Data: 23 de desembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi de Vilanova i la Geltrú com a desconegut
quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Incidència número: 11143
Data: 23 de desembre
Descripció de la incidència: Per desconeixement de la zona, el repartidor va
retornar un enviament adreçat al municipi d’Olesa de Montserrat com a canvi de
domicili quan es tracta del domicili habitual del destinatari.
Enviaments afectats per la incidència: 1
»Atès que el plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte
relatiu a la prestació de Serveis Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme
de Gestió Tributària, estableix que pel compliment defectuós de la prestació, per
l’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució i/o de les
prestacions definides al contracte, s’imposarà una penalitat fins al 10% sobre el
pressupost del contracte que haurà de ser proporcional a la gravetat de
l’incompliment.
»Atès que aquestes incidències han comportat la repetició de l’acte administratiu de
la notificació i, en diversos casos, han obligat a retrotraure actuacions
administratives que s’havien dut a terme a partir del suposat tràmit de notificació
amb els costos que això suposa.
»S’estableix l’import de la penalització en 50 € per cadascuna de les notificacions
afectades i 100 € per a cada burofax.
»El valor acumulat de les penalitzacions descrites ascendeix a 2.450 €.»
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats
a l’efecte.
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El dia 10 de juliol de 2012 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal,
aquesta comunicació es va lliurar el dia 12 de juliol de 2012.
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva
conformitat a aquest expedient de penalització.
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de
novembre de 2010.
L’article 212.8) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte.
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de dos mil quatre-cents
cinquanta (2.450) € que es deduirà de la primera factura que estigui al cobrament en el
moment d’aprovació d’aquest decret, per les incidències detectades en el servei postal
durant el segon semestre de 2011.
El punt 3.1 apartats a) i d) de 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 número 4477/2012, de 31 de maig de 2012 i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012, disposa la delegació en la Junta de Govern, de totes
aquelles competències que el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
atorga a l’òrgan de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els
contractes la quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10
per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona dels següents
ACORDS
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF A62690953, per
un import de dos mil quatre-cents cinquanta (2.450) €, per aplicació del que estableix la
clàusula 1.25) del Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta
contractació en relació amb el punt tercer del contracte formalitzat entre les parts amb
data 13 de desembre de 2010, per les incidències detectades en el servei durant el
segon semestre de 2011, relatives a la contractació dels serveis postals de la
Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió Tributària, d’acord amb el detall
exposat en la part expositiva d’aquest dictamen.
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Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer.- Fer constar que aquet acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada
al BOPB de 6 de juny de 2012.
16.- Dictamen que proposa imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA,
per incidències detectades per pèrdua de certificats plus i per incompliment dels
indicadors de qualitat durant el segon semestre de 2011, relatives al contracte de
serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de Gestió
Tributària.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El dia 28 de juny de 2012, el cap del Servei d’Atenció Telemàtica i de Gestió de la
Qualitat va emetre un informe en què es relacionen les incidències detectades per la
pèrdua de certificat plus i per incompliment dels indicadors de qualitat durant el segon
semestre de 2011 i, per tant, s’hi conclou que cal imposar les sancions previstes al
Plec de clàusules administratives particulars, amb el text literal que es detalla tot
seguit:
«D’acord amb els requeriments establerts al contracte relatiu a la prestació de Serveis
Postals de la Diputació de Barcelona i l’Organisme de Gestió Tributària, i pel que fa en
concret als serveis postals que aquest Organisme ha encarregat a l’empresa Unipost,
S.A. durant el segon semestre de 2011 resulta el càlcul de penalitzacions que es
detalla a continuació:
»a) Per la pèrdua de 2.719 enviaments de Certificat Plus (5 cops l’import del servei)
dels quals s'adjunta relació, 26.107,60 €.
»b) Per incompliment dels indicadors de qualitat del Certificat Plus (calculats per
remesa com s’indica al plec de prescripcions tècniques) i agafant com a preu el
del Certificat Plus de fins a 20 gr. normalitzat, en concret el preu més baix que
correspon a destí local (1,4068) €:
»1. Quan el percentatge de certificats lliurats als interessats sigui inferior al
30% es penalitzarà amb la devolució de l’import dels enviaments resultats
de la fórmula següent: 50% del nombre d’enviaments – nombre de
certificats lliurats. No hi hagut incompliment d’aquest indicador.
»2. Quan el percentatge de certificats gestionats dins el termini de distribució
establert sigui inferior al 95%, es penalitzarà amb la devolució de l’import
dels enviaments gestionats fora de termini. Aquesta situació s'ha produït a
la remesa 0072, amb data límit de distribució el dia 1 de setembre, que va
assolir un 93,08% de distribució dins d'aquest límit, i per tant resulta una
penalització de 113,95 €.
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»3. Quan el percentatge de les imatges escanejades que s’ha rebut en el
termini establert ha estat inferior al 95%, es penalitzarà amb el 6% de
l'import dels enviaments corresponents a les imatges no escanejades. No
hi hagut incompliment d’aquest indicador.
»4. Per a cada errada detectada en la gravació de respostes fins al moment
del control d’encert en la gravació del certificats notificats, es penalitzarà
amb la devolució del cost del servei per a cada enviament on es detecti
que es va gravar “notificat” com a resposta i realment no va estar notificat
segons el justificant de recepció. No hi hagut incompliment d’aquest
indicador.
»El valor acumulat de totes les penalitzacions descrites ascendeix a 26.221,55 €.»
El punt tercer del contracte formalitzat el dia 13 de desembre de 2010 prescriu que
totes dues parts s’obliguen al compliment del contracte de conformitat amb el Plec de
clàusules administratives particulars i amb el Plec de prescripcions tècniques aprovats
a l’efecte.
El dia 10 de juliol de 2012 es va comunicar a l’empresa UNIPOST, SA, l’inici de
l’expedient de penalització informant-los que se’ls concedia un termini de deu dies
naturals, a comptar des del següent al dia de rebuda, per presentar les al·legacions
que consideressin oportunes. D’acord amb el justificant de rebuda del servei postal,
aquesta comunicació es va lliurar el dia 12 de juliol de 2012.
En aquest moment ha transcorregut el termini concedit sense que l’interessat hagi
presentat cap escrit d’al·legacions, de manera que cal concloure que dóna la seva
conformitat a aquest expedient de penalització.
Aquest servei es va contractar conjuntament entre la Diputació de Barcelona i
l’Organisme de Gestió Tributària i, per raó de l’import, l’òrgan de contractació que va
tramitar l’expedient va ser el Ple de la Diputació de Barcelona, que el va adjudicar
definitivament a l’empresa Unipost, SA, mitjançant el dictamen de data 25 de
novembre de 2010.
L’article 212.8) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per
RDL 3/2011, de 14 de novembre, estableix que les penalitzacions s’han d’imposar per
acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte.
Com a conseqüència de tot el que s’ha exposat, cal considerar procedent la imposició
d’una penalització a l’empresa Unipost, SA, amb un import de vint-i-sis mil dos-cents
vint-i-un euros amb cinquanta-cinc cèntims (26.221,55) € que es deduirà de la primera
factura que estigui al cobrament en el moment d’aprovació d’aquest dictamen, per les
incidències detectades en el servei postal durant el segon semestre de 2011.
El punt 3.1 apartats a) i d) de 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 número 4477/2012, de 31 de maig de 2012 i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012, disposa la delegació en la Junta de Govern, de totes
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aquelles competències que el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
atorga a l’òrgan de contractació, entre les quals hi ha la imposició de penalitats, en els
contractes la quantia dels quals excedeixi dels sis milions d’euros i fins al límit del 10
per cent dels recursos ordinaris del pressupost.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona dels següents
ACORDS
Primer.- Imposar una penalització a l’empresa UNIPOST, SA, amb NIF A62690953, per
un import de vint-i-sis mil dos-cents vint-i-un euros amb cinquanta-cinc cèntims
(26.221,55) €, per aplicació del que estableix la clàusula 1.25) del Plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació en relació amb el punt
tercer del contracte formalitzat entre les parts amb data 13 de desembre de 2010, per
les incidències detectades en el servei durant el segon semestre de 2011, relatives a
la contractació dels serveis postals de la Diputació de Barcelona i de l’Organisme de
Gestió Tributària, d’acord amb el detall exposat en la part expositiva d’aquest
dictamen.
Segon.- L’import d’aquesta penalització es deduirà de la primera factura que estigui al
cobrament en el moment d’aprovació d’aquest acord.
Tercer.- Fer constar que aquet acord s’adopta per la Junta de Govern de la Diputació
a l’empara de la delegació conferida pel Ple de la Diputació de Barcelona que es recull
al punt 3.1 apartats a) i d) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per
Decret de la Presidència número 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada
al BOPB de 6 de juny de 2012.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Servei de Teixit Productiu
17.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC per al desenvolupament del
Projecte Pilot de suport al creixement d’empreses amb alt potencial, amb una
despesa de mil dos-cents vint-i-set (1.227) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC van subscriure, el proppassat 23 de
juliol de 2012, un conveni de col·laboració per al desenvolupament del projecte pilot de
suport al creixement d’empreses amb alt potencial, amb un pressupost màxim,
impostos indirectes inclosos, de cent setanta-nou mil setanta-nou (179.079) € i una
aportació de Diputació de Barcelona, impostos indirectes inclosos, de cent dotze mil
cent vuitanta-quatre (112.184) €.
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La minuta de conveni va ser aprovada per acord número 442/12 Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona.
L’article 23 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, modifica la Llei 37/1992, de
28 de desembre, de l’Impost de valor afegit. Entre altres, modifica l’article 90 de la Llei
37/1992, que regula el tipus impositiu general, passant d’ un 18% al 21%. L’increment
del tipus impositiu de l’IVA tindrà efectes a partir de l’1 de setembre de 2012.
Com a conseqüència del que s’estableix en el punt anterior, es realitza la següent
addenda per tal d’actualitzar el pressupost del conveni d’aquelles activitats que estan
subjectes a IVA, així com les aportacions de les entitats signatàries.
És per tot l’exposat que el Servei de Teixit Productiu ha informat favorablement
l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
la patronal PIMEC per al desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement
d’empreses amb alt potencial.
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del
Decret de Presidència número 4477/12 de data 31 de maig de 2012 i publicada en el
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i la patronal PIMEC (Petites i Mitjanes Empreses de Catalunya) per al
desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement d’empreses amb alt
potencial, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE
CATALUNYA) PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE PILOT DE SUPORT AL
CREIXEMENT D’EMPRESES AMB ALT POTENCIAL.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i president
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Alberto Fernández Díaz, i
facultat d’acord amb la Refosa número 1/2012, sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB
de 6 de juny de 2012; assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig
de 2012, publicat en el de data 16 de maig de 2012.
De l’altra, la patronal PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA (en endavant
PIMEC), representada en aquest acte pel Secretari General, Sr. Antonio Cañete i Martos,
facultat segons escriptura d’apoderament de data 27 de setembre de 2005, atorgada davant
el Notari D. Jose Bauza Corchs, amb número de protocol 2.864.
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MANIFESTEN
I.

Que la Diputació de Barcelona i PIMEC van signar el 23 de juliol de 2012 el conveni
de col·laboració per al desenvolupament del projecte pilot de suport al creixement
d’empreses amb alt potencial amb un pressupost màxim , impostos indirectes
inclosos de cent setanta-nou mil setanta-nou (179.079) €, i una aportació de Diputació
de Barcelona, impostos indirectes inclosos, de cent dotze mil cent vuitanta-quatre
(112.184) €.

II.

Que per l’article 23 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, es modifica el tipus
impositiu general d’IVA, que passa d’un 18% a ser un 21%. Aquesta modificació entra
en vigor l’1 de setembre de 2012.

III.

Que com a conseqüència del que s’estableix en el punt anterior, es realitza la
següent addenda per tal d’actualitzar el pressupost del conveni, així com les
aportacions de les entitats signatàries.

IV.

Que d’addenda del conveni ha estat aprovada per dictamen xxx/2012, de la Junta de
Govern de Diputació de Barcelona.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament competència per a subscriure l’addenda del
conveni i de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per aquest acte, el formalitzen
d’acord amb els següents
ACORDS
Únic. Com a conseqüència de les modificacions exposades:
- L’acord vuitè del present conveni queda redactat, en endavant, com segueix:
“ Vuitè.- PRESSUPOST
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats del
projecte, s’estableix en cent vuitanta-un mil quatre-cents seixanta-quatre (181.464) €
distribuïts en les partides i pels imports que figuren en el document que s’acompanya com a
annex número 3 i que forma part integrant del conveni.
Aquest pressupost només contempla les despeses derivades de l’execució de les Fases 1,2
i 3.
L’import del pressupost s’ajustarà en funció del nombre d’empreses participants en el
projecte en cada una de les fases.
En el cas que una empresa participant no finalitzi totes les fases del projecte, es procedirà a
ajustar l’import del pressupost tenint en compte els següents criteris:
- L’aportació realitzada per part de l’empresa participant no serà retornada a l’empresa ni
total ni parcialment.
- L’import corresponent al nombre d’hores d’assessorament individualitzat no rebut per
l’empresa participant serà descomptat de l’import definitiu del pressupost total d’execució
del projecte.
Cadascuna de les empreses participants realitzarà una aportació econòmica de sis-cents
cinc (605) €, IVA inclòs. Aquesta aportació s’ingressarà directament a PIMEC.
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De l’import que resta, Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 75% i
PIMEC del 25% arrodonint els decimals, de tal manera que:
- L’ aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà de cent tretze
mil quatre-cents onze (113.411) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la corporació.
- L’aportació econòmica màxima que realitzarà PIMEC serà de trenta-set mil vuit-cents tres
(37.803) €.”
- L’acord novè del present conveni queda redactat, en endavant, com segueix:
“Novè.- RÈGIM DE PAGAMENT
El pagament de l’aportació econòmica de cent tretze mil quatre-cents onze (113.411) € de
Diputació de Barcelona a PIMEC, es tramitarà de la manera següent:
a. Vint mil euros (20.000) € a la finalització de la fase 1 del projecte.
b. Quaranta mil euros (40.000) € a la finalització de la fase 2 del projecte.
Els pagaments a la finalització de la fase 1 i fase 2 es realitzaran prèvia validació per part
de la Comissió de Seguiment dels informes de seguiment presentats per PIMEC a la
finalització d’aquestes dues fases.
c. L’aportació restant es tramitarà prèvia validació i aprovació del Comitè de Seguiment de
l’informe final de seguiment de la fase 3, l’informe final del projecte i la liquidació del
pressupost que s’ha d’haver realitzat no més tard dels tres mesos de la finalització de la
vigència del conveni.”
-

L’annex 3,del present conveni, queda redactat, en endavant, com segueix:
ANNEX 3 AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I LA PATRONAL PIMEC (PETITES I MITJANES EMPRESES DE CATALUNYA) PER A
PORTAR A TERME EL PROJECTE PILOT DE SUPORT AL CREIXEMENT D’EMPRESES
AMB ALT POTENCIAL.
PRESSUPOST DE DESPESES
Activitats

PRESSUPOST D'INGRESSOS
Entitats i Empreses

Imports

Aportació Empreses (605 € * 50
Empreses)

Serveis Generals

44.381 €

Serveis de gestió i coordinació

25.542 € Aportació Diputació de Barcelona

Serveis de tutoria individualitzada

7.032 € Aportació PIMEC

Material

2.420 €

Altres despeses

Imports

30.250 €
113.411 €
37.803 €

9.387 €

Fase 1

23.313 €

Identificació anàlisi i sel·lecció

10.467 €

Comitè Experts

12.846 €

Fase 2

62.340 €

Preparació procés, eines i continguts

3.217 €

Sessió Col·lectiva

1.311 €

Sessions individuals
Diagnòsi

16.688 €

Treball Model Canvas

10.928 €

Disseny del pla de
creixement

10.928 €

Comitè Experts

19.268 €

Fase 3

51.430 €

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

6.092 €

Master Classes

1.571 €

Best practices

1.940 €

Sessions individuals
TOTAL DESPESES

41.827 €
181.464 € TOTAL INGRESSOS
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Segon.- Autoritzar i disposar l’increment, impostos indirectes inclosos, de mil dos-cents
vint-i-set (1.227) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433A0/48900 del
vigent pressupost de la Corporació.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a PIMEC.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
18.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de
Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades al foment de la
gestió de la diversitat cultural, la dinamització cultural i artística i l’impuls de les
tendències culturals contemporànies, per a l’any 2012, i d’acord amb la proposta
formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte.- 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 17 de maig de 2012, es varen aprovar a la Junta de Govern d’aquesta
Corporació, les Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions,
en règim de concurrència competitiva, per a activitats destinades al foment de la gestió
de la diversitat cultural, la dinamització cultural i artística i l’impuls de les tendències
culturals contemporànies, per a l’any 2012, publicades al Butlletí Oficial de la Província
número 022012012001, del 29 de maig de 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, s’ha constituït 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, per un representant de l’Àrea de Coneixements i
Noves Tecnologies, i pel Gerent de Serveis de Cultura; per dirigir la instrucció del
procediment i formular la corresponent proposta de resolució de la convocatòria
04043/12, un cop s’ha procedit 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 emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que
s’adjunta com annex I.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 10 h. del dia 26 de setembre de 2012, que
s’adjunta com annex II.
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Atès que l’import total, que la Junta de Govern de data 17 de maig de 2012 va aprovar
per a aquesta convocatòria pública, és de cent vint mil (120.000) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària: G/40000/334A1/489.00.
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 l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Cultura de la Diputació de
Barcelona, per a activitats destinades al foment de la gestió de la diversitat cultural, la
dinamització cultural i artística i l’impuls de les tendències culturals contemporànies,
per a l’any 2012, i d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a
tal efecte i que ha estat formalitzada en la corresponent Acta, la qual s’adjunta com
annex II.
Relació de subvencions atorgades:
Núm.
Operació
comptable

NIF

Entitat

Projecte

Punts

Concedit
2012

1203003718/1 G60714086

Associació Marató de
l'Espectacle

21 Edició Festival Dies de Dansa

48

5.000

1203003718/2 F08983074

Taller Pubilla casas SCCL

TPK Art i Pensament
Contemporani

44

5.000

1203003718/3 G64816515

Acadèmia de les Arts i les
Ciències
Cinematogràfiques
Catalanes

Organització de la Festa d’Estiu
del Cinema Català 2012

41

4.930

1203003718/4 G58153016

Ateneu Santfeliuenc

40

5.000

1203003718/5 G63355861

As. Cinemanet

40

5.000

1203003718/6 G62155585

Fundació Privada l'Arjau

40

4.000

40

5.000

40

5.000

XIV Festival de Música Clàssica

40

5.000

Gran Festival de Tardor 2012

40

5.000

X Tallers Musicals d'Avinyó

40

5.000

Cultura al Penedès: passat,
present i futur

40

5.000

Zoom Festival 2012

40

5.000

1203003718/7 G63850648
1203003718/8 G64070592
1203003718/9 G65171134
1203003718/10 G62369327
1203003718/11 G63923965
1203003718/12 G08885311
1203003718/13 G08663478

Associació d'Amics del
Castell de Montjuïc
Fundació Privada Sitges
Festival
Associació Cultural Santa
Florentina
Fundació Privada
Ribermúsica
Associació d'Amics de la
Música d'Avinyó
Institut d'Estudis
Penedesencs
Ateneu Igualadí de la
Classe Obrera

Cicle Contrabaix, Xarxa de
Concerts a l'Àrea Metropolitana
VIII Mostra Internacional de
Cinema "Família"
XVII Concurs de Interpretació
Musical l'Arjau
Cicle de Concerts: 8ens
Plenilunis
Sitges. Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalunya
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
Operació
comptable

NIF

Entitat

Projecte

1203003718/14 G60801636

Associació Cultural pel
Desenvolupament
d'Activitats Coreogràfiques
(ACDAC- La Caldera)

1203003718/15 G61918215

Artípolis

1203003718/16 G61570503

Experimentem amb l'Art
Fund. Privada Francesc
Viñas
Associació Mecal
As. de Músics de Jazz i
Música Moderna de
Catalunya
Associació Comissionat de
les Arts Audiovisuals de
Barcelona (ACAAB)
El Generador, Art i Creació
Cultural

1203003718/17 G59145474
1203003718/18 G63785273
1203003718/19 G58868167

1203003718/20 G61306528
1203003718/21 G64725708

1203003718/22 R0800271I

1203003718/23 G63080014
1203003718/24 G58415860

1203003718/25 G61299079
1203003718/26 J63326011

1203003718/27 G62067053

1203003718/28 G63157655
1203003718/29 G62671490
1203003718/30 G64910987
1203003718/31 G59845172

Fundació Balmesiana.
Biblioteca Balmes
Fund. Privada Taller de
Músics
Associació Concurs
Internacional de Música
Maria Canals
Associació Institut de
Promoció de la Cultura
Catalana
Orquestr@ Berguedà /
Joventuts Musicals
Associació Internacional de
Productors Audiovisuals
Independents de La
Mediterrània (APIMED)
Fundació Privada AAVCHangar
Associació La Colònia
Modernista
Casino de Caldes,
Fundació Privada
H. Associació per les Arts
Contemporànies

Barris en dansa
17a Mostra de Teatre de
Barcelona
Espai Eart
50 Concurs Internacional de
Cant "Francesc Viñas"
Mecal Pro

Punts

Concedit
2012

40

5.000

38

3.800

38

3.800

37

3.700

37

3.700

22è Festival L'Hora del Jazz Memorial Tete Montoliu

36

3.600

Fòrum Mundial de la TV Infantil

36

3.600

34

3.100

32

3.000

31

3.000

58 Concurs Internacional de
Música Maria Canals

31

3.100

Jocs Florals del Raval

30

1.000

Cicle "Concerts Verds"

30

600

Medimed 2012

30

3.000

30

3.000

30

3.000

Activitats culturals Casino Caldes

30

3.000

Mapes

30

3.000

FAC12, 6è Festival d'Art de
Carrer de Sant Adrià de Besòs
Inventari, catalogació i
restauració del Fons de
l'Associació d'Orientalistes dels
Països Catalans
Connexions, diàlegs musicals a
Barcelona

Activitats obertes del Laboratori
de Interacció d'Hangar
XII Festa del Modernisme de La
Colònia Güell

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa total de cent dinou mil nou-cents trenta
(119.930) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40000/334A1/489.00, del
pressupost de l’exercici 2012, per fer front a les subvencions que s’atorguen.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents :
1.- La justificació haurà de ser presentada com a màxim el 31 de desembre de 2012, a
excepció d’aquelles que es realitzin en el mes de desembre que podran ser
justificades fins el 31 de gener de 2013.
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Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats, i
revestirà la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de despeses, que
contindrà:
1)

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en
les presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2)

Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).

2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1)

S’hauran de justificar totes les despeses de l’activitat subvencionada, tant la
corresponent a la subvenció atorgada com la resta.

2)

Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents
amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia
administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals
exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el
cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia
i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al beneficiari.

3)

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

Altra documentació: a més dels comptes justificatius, caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiaria fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat subvencionada.
Quart.- Advertir a les entitats beneficiàries que, s’entendrà acceptada tàcitament la
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les
condicions imposades en la concessió.
Cinquè.- Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació, per haver-se
exhaurit l’aplicació pressupostària:
Núm.

NIF

6

G43993914

Associació La Mirada Descubierta

10

G64495013

28

G60838190

33

G08897845

Fundació Privada La Casa Amarilla
Associació d'Artistes Visuals de
Catalunya (AAVC)
Photos Fundación Privada de
Barcelona

49

G62748983

Entitat

Clack Produccions Culturals
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Projecte
Festival de Cinema i Drets Humans de
Barcelona
Arts & Co. 2012
Programa d'activitats: Suport a l'artista
visual emprenedor

Punts
29
29
29

Sons de Barcelona

29

Diaridelamusica.com-Dinamització
supramunicipal de les escenes musicals
territorials

29

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.

NIF

92

G64643547

100

G59704643

21

G63902233

CI&VI

29

B63368518

Centre d'Iniciatives del Teatre de les
Arts - OBNC (CITART)

55

G61231890

Iberamerik Concert

98

G60234903

47

G60073186

61
79

G08610453
G59824037

25

G08888422

43
69

G65103533
G65813453

77

G63167571

Entitat
Idensitat, Associació d'Art
Contemporani
Centre d'Art La Rectoria

Projecte

La Fàbrica de Cinema Alternatiu
L'Arc Taller de Música, Fundació
Privada
Centre Recreatiu i Cultural de Sords
Consell Català de la Música
Institut de Projecció Exterior de la
Cultura Catalana (IPECC)
Associación Cultural Ulls Art
Associació Umésdos
Federacio Unió de Músics de
Catalunya

99

G60262300

39

G64772908

9

G62572888

53

G62432794

80

G64167877

Associació Cultural Catalunya Rock
Pensant Moviment Urbà, Associació
Cultural
Fest. Int. de Cinema de la Capital del
Cava
Associació per la Música d'Orgue de
Cabrera de Mar
Associació Cultural Viu el Teatre

86

G08952939

Casal Lambda

101

G64043052

CERCA, Grup de Recerca en Ciències
Socials

46

G64267065

96

G62607163

27

G59698639

Associació Catalana de Crítics d'Art
(ACCA)

63

G61365458

Associació Cultural Trentacinc (sense
ànim de lucre)

71

G08953564

Cercle d'Agermanament OccitanoCatalà (CAOC)

78

G64282700

Fundació Victoria de los Ángeles

85

G65689556

Fundació Privada Ricard Salvat

15

G60413580

44

G61157301

Associació de Investigació i
Experimentació Teatral (AIET)
Cineclub Sabadell

58

G65285462

Associació Cultural Jumillana

88

G08669954

97

G60493647

83

G60250156

Cercle Artístic Sant Lluc
Associació Mitjans de Comunicació
Local
Associació Catalana de l'Orgue

91

G63105217

ALF (Associació Lectura Fàcil)

Associació Hamaca
Associació Promotora Centre de
Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison
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Punts

ID Manresa

29

Projecte 2012
Jornades sobre Festivals de Cinema
2012
Java Suite - Lost Circles, Cicle Creació
Òpera Contemporània
IX Certamen Internacional de Guitarra de
Barcelona "Miquel Llobet"
L'Alternativa, 19è Festival de Cinema
Independent de Barcelona
Tallers de Música i Arts Escèniques per a
Joves
Biennal de Teatre i Cinema Sord
Activitats del Consell Català de la Música
Premis Josep Maria Batista i Roca Memorial Enric Garriga Trullols 2012
Mostra Visual Ulls
Espais Consilients; Metaestruch
Oficina d'assessorament laboral i social,
per a músics i tècnics de l'espectacle
immigrants
BARCELONASOUND.CAT & SONA 9

29
28
28
28
27
26
26
26
25
25
25
24
24

Territoris Oblidats

23

Festival Internacional de Cinema de la
Capital del Cava

22

Ars Organística 2012

22

8a i 9a Edició Viu el Teatre
17a Mostra FIRE!! Internacional de
Cinema Gai i Lesbià
MEMORAL, recuperació de la memòria
oral dels pobles de l'Alta Segarra i
rodalies
Pla d'Activitats Hamaca 2012
Programa Residència d'Artistes Centre
de Cultura de Dones Francesca
Bonnemaison
VIII Simposi ACCA Crítica d'Art en un
món global "Les estètiques de la
precarietat i de les condicions de
producció artística en la situació de crisi
actual"
Construint Mirades: formació en
llenguatge audiovisual
Projecte de Foment i Dinamització del
Patrimoni i les Relacions Culturals
Occitano-catalanes 2012
Dinamització i Difusió Cultural 2012
Els Festivals de Teatre dirigits per Ricard
salvat com a foment de la diversitat
cultural (1a fase)

21
21
21
20
20

19

19
18
18
18

Activitat AIET 2012: Sopar d'estiu

17

Els Dijous del Cineclub
Exposición Nacional Itinerante de las
Bellas Artes y Artesanía
Cercle Artístic Sant Lluc / Sant Lluc Obert

17

Magatzem de la memòria

17

XXXIIè Cicle Els Orgues de Catalunya
Ruta literària del llibre "De Chamartín a
Collbató"

15

17
17

15

Núm.

NIF

23

G64592488

81

G65399156

37

G64890478

72

G62101837

103

G61755153

Entitat
Associació per la Recerca Històrica i
Documentació de la Guerra Civil i del
Poble Sec
SindicART
Associació Hostafrancs Comunicació
de Proximitat
Associació Sociocultural del
Voltreganès "Què s'hi pot fer"
Vilatorta Teatre

Projecte

Punts

Exposició del Castell de Montjuïc
Cursos de formació i publicacions
(SindicART)
COOLTURA FM-ràdio cultural sense
ànim de lucre

12
12
11

Promoció Artística del Voltegranès

10

Paraules Encadenades

10

Sisè.- Excloure les sol·licituds que es detallen a l’apartat corresponent, segons l’Acta
formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció i pels motius
que es manifesten.
Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació per haver renunciat per escrit a
la convocatòria:
Núm.

NIF

19

G61890935

Entitat
Associació del Festival de Cinema de
Manresa

Projecte
XIII Festival Internacional de Cinema Negre de
Manresa

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per no reunir el requisit de tenir
la seu social a la província de Barcelona:
Núm.

NIF

Entitat

56

G63130991

FICGLB

Projecte
XII Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic
de Barcelona

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per tractar-se d’entitats que,
malgrat organitzar activitats de caire cultural, aquestes no han estat considerades com
la seva finalitat primària:
Núm.

NIF

16

G60943305

17

G61482659

20

G64373608

22

G58186180

31

G65591000

35

G65075384

38

G64943772

Entitat
Asssociació Tres Quarts per Cinc
Quarts
Fundació Catalana per a la Paràlisi
Cerebral
Fundació Privada Desenvolupament
Comunitari
Secretariat d'Entitats de Sants,
Hostafrancs i la Bordeta
Associació Sirio-catalana per la
Llibertat i la Democràcia
Associació Susoespai. Creació i Salut
Mental
Fundació Badalona Oberta

40

G61645115

Fundació Privada Pere Closa

48

G65708760

51

G08496622

57

G65723835

60

G65480907

65

G63939599

Accions 3E (Entreteniments, Educació i
Ecologia)
UGT
Associació d'Amics d'Europa
Centre de Recursos Alternatius i
Pedagògics de Gràcia
La Llum del Nord: Associació per la
ciutadania i la cooperació entre pobles
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Projecte
Programació Anual de Tres Quarts per Cinc Quarts
Curs de dibuix amb adaptacions
Teatre accessible per a persones amb discapacitat
sensorial
Taula intercultural del Secretariat d'Entitats de
Sants, Hostafrancs i la Bordeta
Diari de l'Associació Sirio-catalana per la Llibertat i
la Democràcia
Seminaris-Taller: Al Mnac i a la Fundació Miró
Restauració obres pictòriques d'Enric Ortuño
Contes Rromane i xerrades Qui Som els
Rroma?Als centres educatius de la província de
Barcelona
Ficmateca
Pla Cultural 2012
I Mostra de Patrimoni Inmaterial (dieta mediterrània
i castellers)
L'altre Gràcia oculta: Descoberta de la seva
memòria popular i les seves gents
Tallers "Educar en la diversitat"

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Núm.
67

NIF
F59197996

68

G08621922

70

G08496606

76

G60591310

87
89
93
94
95
105

G60303054
G58012113
G62123484
G60836285
G65424038
G58404450

Entitat
Femarec, SCCL
Federació de Persones Sordes de
Catalunya (FESOCA)
CCOO de Barcelona
Associació Joves per la Igualtat i la
Solidaritat
Recursos d'Animació Intercultural
Associació Educativa Itaca
Pallapupas-Pallassos d'Hospital
AV. Canyet
Associació La Xixa Teatre
Fundació Santa Eulàlia

Projecte
Teatre Social
Dia Internacional de les Persones Sordes a
Catalunya
Activitats culturals en el marc del 10è Congrés de
CCOO
MetropoL'His VII: Festival de Curts i Videoclips fets
en 48 hores
Recursos per a la creació artística
Oci al barri
Un Dia de Nassos 2012
Cultura i Tradició
Obrim el Teatre per fer Rodar el Món
Pla d'Acció Comunitària

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per tractar-se d’activitats de
l’àmbit de la cultura popular i tradicional:
Núm.
104
107

NIF
G61352100
G58315953

Entitat
Coral, Cants i Rialles
Ateneu Santcugatenc

Projecte
Dia de la Memòria
Cultura a l'abast

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per haver estat presentades fora
de termini:
Núm.
102
108

NIF
G65637217
G61740627

Entitat
Fem Ateneu
Fundació Marianao

Projecte
Fem Ateneu
Programa Vente pa’ka VPK

Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per tractar-se d’entitats que, de
forma genèrica o pel mateix projecte, reben suport de la Diputació de Barcelona:
Núm.
5

NIF
G59687921

7

F08310013

50

G60749009

82

G58366675

109

G62612924

Entitat
Amics dels Cingles de Collsacabra
Coop. Promotora de Mitjans Audiovisuals
(Drac Màgic)
Fundació Maria Aurèlia Capmany
APPEC (Associació de Publicacions
Periòdiques en Català)
Fundació Romea per a les Arts
Escèniques

Projecte
11a Fira del Llibre de Muntanya
XX Mostra Internacional de Films de Dones de
Barcelona
Tot recordant la Maria Aurèlia
Difusió i promoció del quiosc.cat digital a
Biblioteques
8 Hores llegint a Tirant Lo Blanc

Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera individualitzada,
en els terminis establerts a l’article 14 de les Bases, a fi i efecte que presentin la
documentació oportuna per tal de justificar la subvenció.
Vuitè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 25 de les Bases i l’article 18 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
19.- Dictamen que proposa aprovar la convocatòria mitjançant el procediment de
concurrència competitiva, per a l’atorgament de subvencions amb l’objecte de
fomentar les programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari
escolar en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre, en el marc de les Bases
Reguladores aprovades per la Junta de Govern de data 12 de setembre de 2012.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Segon i
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President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que dóna suport a la sensibilització de la
població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals, la formació
d’espectadors, la creació de nous públics, el suport a les polítiques educatives i
culturals dels ajuntaments i finalment a contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta
cultural i artística per a la població infantil i juvenil.
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 donar suport a les programacions d’arts escèniques i musicals professionals
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació de
Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de
dos-cents quaranta mil (240.000) € dels quals cent mil vint mil (120.000) € corresponen
a l’exercici pressupostari 2012 i cent vint mil (120.000) € aniran a càrrec de les
aplicacions pressupostàries anàlogues del pressupost per a l’exercici 2013.
Atès que les aplicacions pressupostàries del vigent pressupost afectades són:
G/40103/335A0/46201,G/40103/335A0/46300,G/40103/335A0/46505,G/40103/335A0/
46705, G/40103/335A0/46905 i G/40103/335A0/48905.
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 12 de setembre de 2012 es van
aprovar les Bases Reguladores d’aquestes subvencions, les quals van ser publicades
al Butlletí Oficial de la Província de data 25 de setembre de 2012.
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Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

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.
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 les
programacions d’arts escèniques i musicals professionals en horari escolar en els
municipis de la província de Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el
programa Anem al Teatre, en el marc de les Bases Reguladores aprovades per la
Junta de Govern de data 12 de setembre de 2012, el text íntegre de la qual és el
següent:
“CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LES PROGRAMACIONS D’ARTS
ESCÈNIQUES I MUSICALS ADREÇADES A ESCOLARS EN ELS MUNICIPIS DE LA
PROVÍNCIA DE BARCELONA ON LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA NO OFERTA EL
PROGRAMA ANEM AL TEATRE. CURS ESCOLAR 2012-2013
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201220125120004393
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 12 de setembre 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 fomentar les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona
on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 2012-2013
Aquestes Bases Reguladores van ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la Província
de data 25 de setembre de 2012.
2.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà per al curs escolar 2012-2013 és de dos-cents
quaranta mil (240.000) €, dels quals cent vint mil (120.000) € corresponen a l’exercici
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pressupostari 2012 i cent vint mil (120.000) € corresponen a l’exercici pressupostari 2013.
Les aplicacions pressupostàries afectades són les següents:







G/40103/335A0/46201
G/40103/335A0/46300
G/40103/335A0/46505
G/40103/335A0/46705
G/40103/335A0/46905
G/40103/335A0/48905

El import total de cadascuna d’aquestes aplicacions pressupostàries dependrà de la
naturalesa diversa dels possibles beneficiaris.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
3.- Objecte, condicions i finalitat de les subvencions
L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar les programacions
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar
2012-2013 .
Aquestes subvencions tenen com a finalitat:





Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
Sensibilitzar la població infantil i juvenil envers les arts escèniques i musicals.
Formar espectadors i crear nous públics de les arts en viu.
Contribuir a l’equilibri del territori quant a l’oferta cultural i artística per a la població
infantil i juvenil.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a
finançar actuacions desenvolupats/ades entre l’1de setembre de 2012 i el 30 de juny de
2013.
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/àries d’aquestes subvencions:
 Els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals i les
entitats metropolitanes.
 Les mancomunitats de municipis i els consorcis, així com altres agrupacions d’ens.
 Els organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats
mercantils participades pels ens locals, així com altres ens instrumentals dels ens locals.
I que reuneixin les següents condicions:
 Que siguin ens dels municipis de la província de Barcelona (a excepció de Barcelona
ciutat) pertanyents a les comarques on la Diputació no oferta el programa Anem al teatre.
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Concretament podran participar els ens que no pertanyin a alguna de les comarques
següents: Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Osona, Garraf i Maresme (a excepció
del municipi de Tordera).
 Que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS)
La concurrència d’aquest requisit s’acreditarà d’ofici per part de l’Oficina de Difusió Artística.
6.- Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud
Per sol·licitar la subvenció s’haurà d’aportar la documentació següent:
1) Model de sol·licitud normalitzat que us podreu descarregar al web del programa i que
haurà d’incorporar o adjuntar la següent informació:
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) En el cas d'organismes autònoms locals, entitats públiques empresarials, societats
mercantils participades pels ens locals, i també altres ens instrumentals dels ens
locals caldrà aportar còpia dels estatuts o de l’escriptura de constitució de l’entitat.
e) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb
indicació del seu cost total.
f) Import de la subvenció que es sol·licita.
g) Data i lloc de la sol·licitud.
h) La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de Barcelona
per tal obtingui de forma directa de les entitats competents l’acreditació d’estar al
corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
2) Declaració responsable:
i) 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.
j) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció, o bé indicació de l’externalització de la gestió de l’activitat
en base a una relació jurídica prèvia i preexistent.
k) 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.
l) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa activitat.
3) Programació proposada, mitjançant el model que us podreu descarregar al web del
programa i que haurà d’incorporar la següent informació: nom de la companyia, nom de
l’espectacle, gènere artístic, cicle per al qual es programa.
4) Pressupost previst de l’activitat, mitjançant el model que us podreu descarregar al
web del programa i que haurà d’incorporar la següent informació: nombre de funcions,
nombre d’alumnes, nombre d’escoles participants i el pressupost desglossat per
conceptes d’ingressos (entrades dels alumnes i altres subvencions i/o patrocinis) i
despeses (caixets, lloguer del teatre o espai escènic, transport interurbà, gestió
externalitzada i lloguer de material tècnic).
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5) Informe de l’espai escènic. Els ens beneficiaris que programin als equipaments
escènics del municipi al qual pertanyen, hauran de garantir que aquests tinguin les
condicions necessàries per a l’acolliment dels espectacles: disposar d’un aforament
mínim de 180 espectadors i unes dimensions mínimes d’escenari de 7mx6m. L’arquitecte
tècnic o en el seu defecte el fedatari públic o representant legal de l’ens sol·licitant haurà
de certificar les condicions bàsiques de l’espai en matèria d’higiene, climatització i
seguretat. A més, també caldrà omplir el model que us podreu descarregar al web del
programa on s’incorporaran les característiques bàsiques de l’espai. Queden exclosos de
presentar aquesta documentació els espais escènics que formen part del Circuit de la
Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per l’alcalde o secretari de l’ens local sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada. En el cas d’altres ens sol·licitants la documentació
haurà d’anar signada pel representant legal de l’entitat adherida.
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 la publicació de la convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran presentar
mitjançant la presentació d’instància normalitzada, que s’annexarà a la convocatòria,
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.
Les sol·licituds 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).
Es podrà presentar un màxim d’una programació escolar per municipi a realitzar durant el
curs escolar 2012-1013 (de l’1 de setembre de 2012 al 30 de juny de 2013).
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins de termini s’anunciarà el mateix dia del
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm 934 022 819 de l’Oficina de Difusió
Artística.
Tots els models dels documents necessaris per presentar-se a la convocatòria podran
trobar-se
a
la
pàgina
web
del
Programa
Anem
al
Teatre
(http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues):





Sol·licitud.
Pressupost previst de l’activitat.
Programació proposada.
Característiques bàsiques de l’espai escènic.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
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
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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 president de l'Òrgan responsable.
Pel Coordinador en matèria de Cultura,
Per la Coordinadora en matèria d'Educació,
Per un/a representant de la Presidència de la Corporació
Per un/a representant de la Presidència delegada de l'Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies
Pel Gerent de Serveis de Cultura
Pel Gerent de Serveis d'Educació
Per un tècnic en matèria de Cultura
Per un tècnic en matèria d'Educació

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.
10.- Termini de resolució i de notificació
El termini de resolució per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos
mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades i es
resoldrà en un únic acte administratiu.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als ens
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.
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 aquesta 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.
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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:

ESPAI
ESCÈNIC

PRESSUPOST
PREVIST DE
L’ACTIVITAT

PROGRAMACIÓ PROPOSADA

DOCUMENTACIÓ CRITERI

DESCRIPCIÓ

PUNTS

1

Qualitat artística dels espectacles (interpretació,
dramatúrgia i escenografia) i presència d’una
diversitat de gèneres (teatre, música, dansa i circ)

50
punts

2

Professionalitat de les companyies (trajectòria de la
companyia, reconeixement públic, premis i
participació en fires i mostres professionals) i
l’equilibri de l’oferta artística entre les companyies
existents al mercat (tot evitant la concentració
excessiva de la programació en unes mateixes
companyies)

25
punts

3

Idoneïtat i adequació dels espectacles a cada nivell
educatiu (temàtica, de la posada en escena i
interpretació)

25
punts

4

Sostenibilitat econòmica del programa, tenint en
compte l’equilibri entre els ingressos i les despeses
del programa. Es considerarà òptim que els
ingressos dels alumnes sufraguin com a mínim un
50 % del cost total del programa als municipis que
no necessiten transport interurbà i un 30% als que
en necessiten. Per a les despeses subvencionables
s’estableixen uns preus unitaris màxims descrits a
l’article 14 de les presents bases.

100
punts

5

Es valoraran les condicions de l’espai en matèria
d’higiene, climatització i seguretat i la qualitat de la
infraestructura de l’espai escènic: mides de
l’escenari, aforament, dotació de cambra negra,
tipologia del pati de butaques i disponibilitat
d’equipament tècnic (so i llum).

25
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 i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o
superior a 115 punts, amb un mínim de 60 punts en la programació proposada
(criteris 1, 2 i 3).
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. Seran
considerades sol·licituds desestimades aquelles que tinguin una puntuació total igual o
inferior a 114 punts, o bé, les que no obtinguin un mínim de 60 punts en la
programació proposada (criteris 1, 2 i 3).
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c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
Una vegada valorats els projectes segons els criteris establerts serà aplicable el percentatge
màxim de suport ( 50% del dèficit del programa) a aquells que obtinguin les puntuacions
més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin una puntuació menor.
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.- Declarar la pluriannualitat de la despesa per un crèdit total de dos-cents
quaranta mil (240.000) € dels quals cent vint mil (120.000) € corresponen a l’exercici
pressupostari 2012 i cent vint mil (120.000) € a l’exercici pressupostari 2013.
Quart.- Retenir una despesa de dos-cents quaranta mil (240.000) €, dels quals cent
vint mil (120.000) € aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària G40103/335A0/46201
de l’exercici 2012 i cent vint mil (120.000) € aniran a càrrec de l’aplicació
pressupostària G40103/335/462 de l’exercici 2013, condicionada a l’existència de
crèdit.
Cinquè.- 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
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal del Maresme, en resolució de l’expedient núm. 2012/6004.- 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 Consell Comarcal del Maresme, de data 10/07/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 12/07/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’instal·lació de rètols informatius, a les carreteres:




B-502, al punt quilomètric 1+386 i al 2+000, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Cabrera de Mar
BP-5002, al punt quilomètric 1+400, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal d’Alella
BV-5023, al punt quilomètric 1+375 i al 1+790, marge esquerre, tram urbà, al
terme municipal de Premià de Dalt
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BV-5031, al punt quilomètric 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Mataró
BV-5033, al punt quilomètric 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Andreu de Llavaneres
BV-5034, al punt quilomètric 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Vicenç de Montalt
BV-5128, al punt quilomètric 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de
Sant Pol de Mar (Exp. núm. 2012/6004).

Atès l’informe tècnic emès, en data 24/07/2012, 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’instal·lació de rètols
informatius, a les carreteres B-502 i BV-5031.
Atès el que disposa l’article 98 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants,










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.
Es permetrà un únic senyal de pre-avís fins a 1.000 metres abans. Aquest també
correspondrà a un model normalitzat.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres senyals, o d’altres elements
situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.
Una vegada finalitzada les proves que motiven la instal·lació d’aquest rètols,
aquest es retiraran imediatament.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètols
informatius, a les carreteres BP-5002, BV-5023,BV-5033 BV-5034 i BV-5128.
Atès el que disposen els articles 98 i 168 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:


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

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 pel Consell Comarcal del Maresme, en relació amb l’expedient número
2012/6004.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal del Maresme,
autorització d’instal·lació de rètols informatius, a les carreteres:
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B-502, al punt quilomètric 1+386 i al 2+000, marge esquerre, tram no urbà, al
terme municipal de Cabrera de Mar;
BP-5002, al punt quilomètric 1+400, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal d’Alella;
BV-5023, al punt quilomètric 1+375 i al 1+790, marge esquerre, tram urbà, al
terme municipal de Premià de Dalt
BV-5031, al punt quilomètric 1+710, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Mataró;
BV-5033, al punt quilomètric 1+025, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Andreu de Llavaneres;
BV-5034, al punt quilomètric 1+250, marge esquerre, tram urbà, al terme
municipal de Sant Vicenç de Montalt;
BV-5128, al punt quilomètric 27+070, marge dret, tram urbà, al terme municipal de
Sant Pol de Mar (Exp. núm. 2012/6004).

Les esmentades instal·lacions s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal del Maresme, amb domicili a
efectes de notificacions a Mataró (08301), Plaça Miquel Biada, n. 1, amb indicació dels
recursos procedents.
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en resolució de l’expedient núm.
2012/5606.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, de data 22/06/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 29/06/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació d'ulls de gat en un pas de vianants
existent, a la carretera BP-5107, del punt quilomètric 46+490 al 46+495, ambdós
marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor (Exp.
núm. 2012/5606).
Atès l’informe tècnic emès, en data 31/08/2012, 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 d'ulls de
gat en un pas de vianants existent.
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Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:



Es complirà la normativa sectorial vigent i en cap cas, aquest captafars
horitzontals s’instal·laran en els carrils de circulació, ni seran un perill pels usuaris
de la via.
El peticionari sera el responsable de la conservació i manteniment en bon estat,
de tots els elements d’aquesta instal·lació.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, en relació amb l’expedient
número 2012/5606.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Antoni de
Vilamajor, autorització d’obres d’instal·lació d'ulls de gat en un pas de vianants
existent, a la carretera BP-5107, del punt quilomètric 46+490 al 46+495, ambdós
marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor
(expedient 2012/5606) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Antoni de Vilamajor (08459), Plaça Montseny,
5, amb indicació dels recursos procedents.
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.G.V., en resolució de l’expedient núm. 2012/5915.- 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.G.V., de data 09/07/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 10/07/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres, a la carretera BV-2136, de:



construcció de tanca diàfana, del punt quilomètric 8+044 al 8+069, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de La Llacuna.
instal.lació temporal de rètol de sortida de maquinaria agricola, al punt quilomètric
8+000, marge dret, tram no urbà, i al punt quilomètric 8+120, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de La Llacuna (Exp. núm. 2012/5915).

Atès l’informe tècnic emès, en data 20/07/2012, 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 construcció de tanca
diàfana.
Atès el que disposa l’article 104e del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





El tancament serà totalment diàfan o arbustiu.
No hi haurà cap part de la tanca en zona de domini públic, és a dir, a menys de 3
metres de l’aresta exterior de l’esplanació.
No es perjudicarà la visibilitat de la carretera amb la tanca.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
de la tanca, així com la seva reposició en cas de pèrdua o desperfectes a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació temporal
de rètol d’advertència de perill de sortida de maquinaria agricola (2 unitats).
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 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 codi i estaran normalitzats. Es seguiran les especificacions
de la norma 8.1-IC sobre senyalització vertical del Ministerio de Fomento. Es farà
servir el senyal P-50.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

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; 23,75 €, per concessió d'autorització en trams no
urbans de carretera per tancaments diàfans; 63,28 €, per ocupació i aprofitament de
les vies provincials i la seva zona de domini públic per instal·lació de cartells.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011, número de
Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades d’Àrees, de
Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en favor de
diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.G.V., en relació amb l’expedient número 2012/5915.
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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.G.V., autorització d’obres , a la
carretera BV-2136, de:



construcció de tanca diàfana, del punt quilomètric 8+044 al 8+069, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de La Llacuna.
instal.lació temporal de rètol de sortida de maquinaria agricola, al punt quilomètric
8+000, marge dret, tram no urbà, i al punt quilomètric 8+120, marge esquerre,
tram no urbà, al terme municipal de La Llacuna (Exp. núm. 2012/5915).

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 23,75 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans;
63,28 €, per ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini
públic per instal·lació de cartells.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J.G.V., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.D.S., en resolució de l’expedient núm. 2012/6438.- 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. Joan Dioins Socada, de data 20/07/2012, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 31/07/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4512, al punt quilomètric
3+260, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Artés (Exp. núm.
2012/6438).
Atès l’informe tècnic emès, en data 04/09/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud 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 les següents condicions:
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Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
El rètol es situarà dins l’accés. 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.
Se evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o que ho facin altres
elements situats prop de l’extrem de la calçada.
No es permetran els rètols que per les seves característiques siguin incompatibles
amb la seguretat de la circulació viària, ja sigui per les seves dimensions o perquè
puguin produir enlluernament, confusió o distracció a les persones usuàries de la
carretera.
Serà responsabilitat del peticionari la conservació i el manteniment en bon estat
dels rètols, així com la seva reposició en cas de pèrdua dels mateixos a
conseqüència d’un accident o d’altres.”

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. J.D.S., en relació amb l’expedient número 2012/6438.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.D.S., autorització d’instal·lació
de rètol informatiu, a la carretera BV-4512, al punt quilomètric 3+260, marge esquerre,
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tram no urbà, al terme municipal d’Artés (Exp. núm. 2012/6438), 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; 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. J.D.S., amb domicili a efectes de
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
24.- Dictamen que proposa modificar l’autorització d’instal·lació de càmeres de
gestió de trànsit, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 9 de febrer
de 2012, a favor del Servei Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm.
2011/8613.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist el dictamen aprovat per la Junta de Govern de data 09/02/2012 en el que es va
atorgar al Servei Català de Trànsit autorització de a la instal·lació de càmeres de
gestió de trànsit a les següents carreteres:
- Carretera C-1411z, al punt quilomètric 79+725, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Berga.
- Carretera BV-4022, al punt quilomètric 1+750, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Cercs.
- Carretera BV-4025, al punt quilomètric 0+405, marge dret, tram no urbà, al terme
municipal de Cercs.
Vist l’escrit de Servei Català de Trànsit, de data 21/06/2012, que ha tingut entrada al
Registre general d’aquesta Diputació en data 04/07/2012, en el que es sol·licita la
modificació de l’autorització que li va ser atorgada amb motiu del replanteig realitzat
amb l’oficial especial de permisos de la Diputació de Barcelona. i d’acord amb les
necessitats del projecte d’instal·lació de les càmeres.
Vist que les modificacions sol·licitades comporten els canvis següents:
- A la carretera C-1411z no s’instal·larà cap equipament.
- A la carretera BV-4022 es manté el punt quilomètric previst 1+750.
- A la carretera BV-4025 l’equipament previst al punt quilomètric 0+405 es necessita
moure al punt quilomètric 0+600.
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Atès el nou 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 d’instal·lació de
càmeres de gestió de trànsit.
Atès el que disposa l’article 100 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 instal·lació es realitzarà preferentment fora de la zona de domin públic de la
carretera.
Cap element estarà sobre la cuneta, és a dir, no es pot interceptar el lliure curs de
les aigües.
Es col·locarà una barrera de seguretat davant de tots els elements que formen
part d’aquesta instal·lació i siguin un obstacle perillós, per tal d’evitar possibles
col·lisions als vehicles que accidentalment puguin sortir – se de la calçada de la
carretera.
La barrera estarà a una distància un mínima de 1m de qualsevol element. Cobrirà
la distància que estableixen les recomanacions del Ministeri de Foment, amb una
distància mínima de 56 m, 28 m abans dels elements, i 28 m després, a més dels
abatiments corresponents.
La font d’energia, ja sigui un panel solar, o bé canalitzacions elèctriques, hauran
d’anar fora de la calçada llevat dels encreuaments necessaris i protegides per tal
de no ser un destorb a les feines de conservació de la carretera.
Les obres, restaran ben senyalitzades i no afectaran la calçada de la carretera, el
trànsit de vehicles ni vianants.

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 Servei Català de Trànsit, en relació amb l’expedient número 2011/8613.

67/101

Segon.- Modificar, a petició del seu titular i d’acord amb el nou informe, de data
22/08/2012 emès pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i
Mobilitat transcrit a la part expositiva del present Dictamen, l’autorització atorgada al
Servei Català de Trànsit i aprovada per acord de la Junta de Govern de data
09/02/2012, en el sentit següent:
- A la carretera C-1411z no s’instal·larà cap equipament.
- A la carretera BV-4022 es manté el punt quilomètric previst 1+750.
- A la carretera BV-4025 l’equipament previst al punt quilomètric 0+405 es necessita
moure al punt quilomètric 0+600.
Tercer.- Notificar la present resolució a Servei Català de Trànsit, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08009), carrer c/ Diputació, 355, amb indicació
dels recursos procedents.
Oficina Tècnica de Parcs Naturals
25.- Dictamen que proposa adjudicar la contractació no harmonitzada relativa al
contracte administratiu especial per a la prestació del servei de restauració a
l’equipament Casanova del Castell, al parc del Castell de Montesquiu, a
l’empresa CASA NOVA DEL CASTELL SCP.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària per procediment obert
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació, relatiu a la contractació per a la
prestació del servei de restauració de l’equipament Casanova del Castell de
Montesquiu propietat de la Diputació de Barcelona, situat al Parc del Castell de
Montesquiu amb una proposta d’inversió de catorze mil quatre-cents (14.400) €, IVA
exclòs, el qual va ser aprovat per dictamen de la Junta de Govern en sessió ordinària
de data 8 de març de 2012.
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de
Contractant de la Diputació de Barcelona el 2 d’abril de 2012.
Atès que en data 15 de maig de 2012 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm 1, corresponent a la documentació
administrativa de les empreses següents:



Casanova del Castell, SCP
Solidaria de Tarragona, S.L.

Atès que en data 22 de maig la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i
Sosteniblitat, va proposar l’exclusió de l’empresa Solidaria de Tarragona SL per manca
d'acreditació de la solvència tècnica o professional i va procedir a l’obertura del sobre
2 de criteris que depenen d’un judici de valor, donant lectura a continuació de la relació
numerada de la documentació inclosa per les empreses admeses.
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Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en sessió de
data 3 de juliol de 2012, va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic dels criteris que
depenen d’un judici de valor emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i va procedir
acte seguit a l’obertura del sobre núm. 3 de criteris avaluables de forma automàtica de
les empreses admeses.
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea d’Espais Naturals en sessió de data 11 de
juliol de 2012 va acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals d’Espais Naturals, la part del qual interessa es reprodueix tot
seguit:
“(...)
Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor d’aquest procediment obert
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte són els
següents:


Criteris que depenen d’un judici de valor: Total : 15 punts ( 33% de la puntuació total a
baremar)
a) Proposta de projecte d’explotació del servei (orientació del restaurant en quan a la
tipologia del lloc, descripció dels espais, tipologia de la cuina i productes mínims a
oferir)
Puntuació fins a 12 punts
b) Proposta difusió i publicitat del servei de restauració a la zona
Puntuació fins a 3 punts

La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte
aquests criteris és la següent:
a) Proposta de projecte d’explotació del servei (orientació del restaurant en quan a la
tipologia del lloc, descripció dels espais, tipologia de la cuina i productes mínims a
oferir)
Empresa: Casanova del Castell, SCP
L’empresa licitant, Casanova del Castell SCP proposa un servei de restauració arrelat al
seu entorn, amb una doble dimensió de servei turístic, associat al patrimoni natural i cultural
de la zona, i de servei pels municipis. En aquest sentit, manifesta la voluntat de coordinar-se
amb les administracions locals, especialment de la subcomarca del Bisaura.
Al mateix temps, l’empresa considerar prioritari mantenir i millorar el servei com a
equipament de suport a les activitats que s’organitzen al Castell de Montesquiu, així com a
altres equipaments del Parc.
Des del punt de vista gastronòmic, l’empresa ofereix un menú diari, excepte els caps de
setmana, quan tant sols opera la carta. La cuina, segons el projecte, és de qualitat i
s’utilitzen productes de temporada i propis de la zona.
En resum, bé que de manera molt resumida, el projecte presentat per l’empresa Casanova
del Castell recull tot els aspectes contemplats en aquest apartat del Plec. Tanmateix el
nivell de concreció és baix.
PUNTUACIÓ:

6 PUNTS
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b)

Proposta difusió i publicitat del servei de restauració a la zona

EMPRESA: Casanova del Castell, SCP
L’empresa licitant proposa una relació de recursos destinats a la difusió i la publicitat, des
d’anuncis als mitjans comarcals fins a la presència a determinats portals web especialitzats
o la implantació d’un portal propi.
En definitiva, bé que sense precisar gaire més enllà dels enunciats, el conjunt de recursos
proposats sembla adequat.
PUNTUACIÓ:

2,5 PUNTS

En data 3 de juliol la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat va procedir a
l’obertura del sobre núm. 3 de les empreses admeses, corresponent als criteris avaluables
de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més
avantatjosa els quals, d’acord amb els Plecs de Clàusules Administratives particulars que
regeixen aquesta contractació, són els que tot seguit s’indiquen:


Millora del preu mínim d’inversió

fins a 30 punts

S’assignaran 0 punts a les ofertes que igualin la corresponent inversió i la màxima puntuació
a l’oferta més alta, puntuant-se la resta en funció de les altes i de manera proporcional.
La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en compte aquest
criteri és la següent:


Inversió ofertada

fins a 30 punts

CASA NOVA DEL CASTELL SCP
Inversió ofertada:
20.000 €
Puntuació:
30 punts
El resum de la valoració de les ofertes presentades per les empreses, tenint en compte els
criteris que depenen d’un judici de valor i els criteris avaluables de forma automàtica, és el
següent:

EMPRESES

PUNTUACIÓ
CRITERIS JUDICI
DE VALOR

PUNTUACIÓ
CRITERIS
AUTOMÀTICS

PUNTUACIÓ
TOTAL

CASA NOVA DEL
CASTELL SCP

8,5

30

38,5

Un cop realitzada la valoració, el sotasignat proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, l’adjudicació de la contractació per a la prestació del servei de
restauració de l’equipament Casanova del Castell de Montesquiu propietat de la Diputació
de Barcelona, a l’empresa CASA NOVA DEL CASTELL SCP, amb CIF núm. J63837827,
amb una oferta d’inversió de vint mil (20.000) €, d’acord amb la seva oferta.

(...) “.
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Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la
contractació de referència.
En virtut de tot això, atesos el motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, proposa a aquesta presidència delegada de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat que elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adjudicar, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la contractació no harmonitzada relativa al contracte
administratiu especial per a la prestació del servei de restauració a l’equipament
Casanova del Castell, al parc del Castell de Montesquiu, a l’empresa CASA NOVA
DEL CASTELL SCP amb número de CIF J63837827, amb una d’inversió de 20.000 €
durant tota la durada del contracte, d’acord amb el que està establert a la clàusula
1.17) plec de clàusules administratives particulars que regeix l’esmentada contractació.
Segon.- Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el
contracte.
Tercer.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en el
procediment de contractació, PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el perfil de
contractant de la Diputació de Barcelona.
Quart.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació
de Barcelona.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
26.- 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 Vilobí del Penedès.- 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.
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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 Vilobí del Penedès i l’ADF Font-Rubí 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.
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: Font-rubí – NIF G58409251 – Municipi: Vilobí del Penedès
Conceptes previstos inicialment:

Cost d’obra

%

Subvenció

1.120 €

95

1.064 €

Cost d’obra

%

Subvenció

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del camí dels Casetons

300 €

95

285 €

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del camí perimetral dels
Pèlags

820 €

95

779 €

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del camí de Can Carbó
Proposta de canvi de destinació:

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Font-rubí i a l’ajuntament de Vilobí del
Penedès.
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27.- 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 Vacarisses.- 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 Vacarisses i l’ADF Vacarisses-Rellinars 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.
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.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
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: Vacarisses-Rellinars – NIF G59775163 – Municipi: Vacarisses
Conceptes previstos inicialment:

Cost d’obra
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%

Subvenció

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del camí de Can Còdol a
les Vendranes

2.855,60 €

90

2.570,04 €

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del camí de la Pedrera del
Mimó

5.335,96 €

90

4802,36 €

Cost d’obra

%

Subvenció

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del camí del Coll de
l’Orpina

2.855,60 €

90

2.570,04 €

Repàs de manteniment de la plataforma i de
la secció de servei del tram 2 del camí del
nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol

4.705,96 €

90

4.235,36 €

Arranjament en terrenys de trànsit del tram 3
del camí del nucli urbà a la cruïlla de Can
Còdol i manteniment de la secció de servei

630 €

90

567 €

Proposta de canvi de destinació:

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Vacarisses-Rellinars i a l’ajuntament de
Vacarisses.
28.- Decret de la Presidència que resol modificar l’apartat 4.2, 4.4 i 5 del Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals per a l’any 2012 i el pacte
tercer i annex dels convenis de col·laboració amb la Federació d’ADF d’Osona i
del Berguedà que participen al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis
forestals 2012, per un import de dotze mil tres-cents (12.300) €.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret,
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 el programa tècnic del pla estableix en el seu apartat 4.2 i 4.4 el període,
horari i calendari de vigilància fixant el gruix de la campanya de vigilància des del dia
14 de juny fins el 31 d’agost, excepte en el cas de les rutes de període reduït del nord
d’Osona i del Berguedà on finalitza la campanya el dia 16 d’agost.
Atès que el pressupost total per tal d’executar el Pla d’informació i vigilància, d’acord
amb l’apartat 5 del pla tècnic, i tenint en compte aquest període, horari i calendari de
vigilància, és de 1.604.197 €.
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Atès que per tal de desenvolupar aquest Pla d’informació i vigilància i el corresponent
programa tècnic, cada any es formalitza entre les Agrupacions de Defensa Forestal
(ADF), els ajuntaments, la Diputació de Barcelona i altres institucions públiques i
privades convenis administratius que defineixen les condicions d’aquesta col·laboració.
Atès que, en aquest sentit, en data 28 de març de 2012 la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona va aprovar dos convenis de col·laboració, un conveni amb la
Federació d’ADF d’Osona i un altre amb la Federació d’ADF del Berguedà, per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012.
Atès que aquests convenis recullen entre els seus acords la necessitat de contractar el
personal necessari per a la campanya del 2012 i el lloguer dels vehicles tot terreny
necessaris per a cada ruta.
Atès que, concretament, en el seus pactes segon, relatiu als compromisos de la
Federació d’ADF, aquesta es compromet a 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 d’aquest conveni i el
Programa Tècnic del Pla.
Atès que amb aquesta mateixa finalitat, la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
pacte tercer dels esmentats convenis de col·laboració, es va comprometre, entre
d’altres, a satisfer:
 a la Federació d’ADF d’Osona la quantitat de 204.442,56 € amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
- Pla d’informació i vigilància:
- Programa de seguretat laboral:

201.616,75€
2.825,81€

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

 i a la Federació d’ADF del Berguedà la quantitat de 190.004,30 € amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
- Pla d’informació i vigilància:
- Programa de seguretat laboral:

187.721,24€
2.283,06€

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

Atès que el detall d’aquestes diferents despeses es concretava en el pressupost del
Pla adjunt als referits convenis (annex I).
Atès que donades les circumstancies climatològiques especials que afecten a
Catalunya i per extensió a les comarques de Barcelona, la Diputació de Barcelona a
petició del comitè tècnic de l'INFOCAT, reunit el 16 d’agost de 2012 a les 12:00 hores i
presidit pel Hble. Sr. Felip Puig i Godes, va decidir prorrogar l'activitat d'informació i
vigilància de les 4 rutes del Pla d’Informació i Vigilància que donen servei als
ajuntaments del nord d’Osona i del Berguedà des del 17 d’agost fins al dilluns dia 27
d'agost.
Vist l’informe favorable del tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals, el Sr. José Luís Herrera Liceras, de data 17 d’agost de 2012.

75/101

Atès, doncs, aquesta situació d’urgència i vistes les condicions excepcionals de risc
d’incendi, és necessari modificar el període, horari i calendari de vigilància regulat en
el programa tècnic de referència en les rutes de període reduït del nord d’Osona i del
Berguedà que fixava el termini de vigilància fins al 16 d’agost d’enguany, prorrogant el
dispositiu fins al 27 d’agost, i actualitzant el pressupost total per tal d’executar el Pla
d’informació i vigilància per l’any 2012 amb un import final de 12.300 €.
Atès que com a conseqüència d’aquesta modificació del període, horari i calendari de
vigilància concretat en el programa tècnic, cal adaptar també els convenis de
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF d’Osona i del
Berguedà en el sentit d’actualitzar amb la quantitat de 6.150 € les despeses
compromeses per la Diputació de Barcelona a favor de cadascuna d’aquestes
Federacions d’ADF, i generades per aquesta pròrroga del dispositiu, la contractació del
personal i el lloguer dels vehicles durant aquest nou període de campanya.
Atès que aquests treballs de prevenció d’incendis es troben fortament vinculats amb la
gestió dels parcs naturals i la preservació del seu territori, s’assigna, per tant, la seva
despesa a l’aplicació pressupostària G/50402/173A0/48901.
Vist el punt 2.4.b) 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, on es preveu que correspon a la Presidència de la
Diputació l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i les de la Junta
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la
següent sessió que celebri.
En virtut de tot això, i atès que es donen les raons d’urgència que ho justifiquen, es
proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Modificar el contingut del Pla d’Informació i Vigilància contra incendis
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic aprovat el dia 23 de febrer de
2012, en el sentit de prorrogar el període, horari i calendari de vigilància establert en
les rutes de període reduït del nord d’Osona i del Berguedà que establia el termini de
vigilància fins el dia 16 d’agost d’enguany, ampliant el dispositiu fins el dia 27 d’agost, i
actualitzant el pressupost per tal d’executar el Pla d’informació i vigilància per l’any
2012 amb un import final de 12.300 €.
Segon.- Aprovar, en conseqüència, la modificació de l’apartat 4.2 i 4.4 del programa
tècnic, relatiu al període, horari i calendari de vigilància fixant la durada de la
campanya de vigilància en les rutes de període reduït del nord d’Osona i del Berguedà
fins al 27 d’agost de 2012 i l’apartat 5 que ha estat objecte de modificació, pel que fa al
pressupost total del pla d’informació i vigilància, degut a que es creu necessari ampliar
la durada del pla en aquestes comarques. Així doncs, pel que fa a l’apartat 4.2, on hi
diu:
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(...) “El gruix de la campanya de vigilància comença el dia 14 de juny i finalitza el 31
d’agost, excepte en el cas de les rutes de període reduït del nord d’Osona i del
Berguedà on finalitzarà el 16 d’agost ja que l’estudi de l’històric d’incendis i la
meteorologia de la zona ha reflectit que el risc d’incendi forestal disminueix
considerablement a partir de la segona quinzena d’agost”.
ha de dir:
(...) “El gruix de la campanya de vigilància comença el dia 14 de juny i finalitza el 31
d’agost, excepte en el cas de les rutes de període reduït del nord d’Osona i del
Berguedà on finalitzarà el 27 d’agost.”
Pel que fa a l’apartat 4.4, on hi diu:
4.4.1. Informadors
 Titulació mínima: Graduat escolar o equivalent
 Selecció: a partir de les propostes dels ajuntaments i les ADF mitjançant un procés
de selecció, dissenyat, elaborat i dirigit per la Diputació de Barcelona
Es diferencien diferents tipus de calendaris de treball segons les zones i durada del
període de vigilància:


Contracte laboral amb les Federacions d’ADF durant la campanya (inclou dies de
formació)



Tipus de jornada: torns de 4 o 5 dies a jornada completa (inclosos dissabtes i
diumenges) segons s’especifica al calendari adjunt.



Dies de treball
 Calendari complert: 40 o 41 dies en funció del torn (+ els dies de formació).
 Calendari reduït: 33 dies (+ els dies de formació)
Calendari general dels informadors rutes reduïdes
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7

8

AGOST
dj dv ds
2 3 4
9

13 14 15 16

10 11

dg
5
12

ha de dir:
4.4.1. Informadors
 Titulació mínima: Graduat escolar o equivalent
 Selecció: a partir de les propostes dels ajuntaments i les ADF mitjançant un procés
de selecció, dissenyat, elaborat i dirigit per la Diputació de Barcelona
Es diferencien diferents tipus de calendaris de treball segons les zones i durada del
període de vigilància:
 Contracte laboral amb les Federacions d’ADF durant la campanya (inclou dies de
formació)
 Tipus de jornada: torns de 4 o 5 dies a jornada completa (inclosos dissabtes i
diumenges) segons s’especifica al calendari adjunt.
 Dies de treball
 Calendari complert: 40 o 41 dies en funció del torn (+ els dies de formació).
 Calendari reduït: 38 dies (+ els dies de formació)
Calendari general dels informadors rutes reduïdes
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i pel que fa a l’apartat 5, on hi diu:
(...) “5. Pressupost
El pressupost total del Pla d’informació i Vigilància és de 1.604.197 € provenint
íntegrament del capítol 4, de les aplicacions pressupostaries G/50002/172A0/48903
(PVI) i G/50002/172A0/48905 (PRL).
A la taula número 5 es detallen les partides principals i les quantitats destinades a
cadascuna d’elles.
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Taula 5: Partides principals del PVI.
Partida
Personal
Vehicles
Logística
Suport a la primera intervenció
Prevenció riscos laborals
Total

Import
1.012.321 €
471.400 €
71.735 €
30.000 €
18.741 €
1.604.197 €

La superfície total vigilada és de 429.247 ha, i per tant el cost per hectàrea del
programa del Pla (el que es refereix exclusivament al cost de la campanya d’estiu) és
de 3,74 €/ha.
Tal i com s’exposa en l’apartat 3 del present document, per desenvolupar el Pla
d’Informació i Vigilància es formalitzaran convenis de col·laboració entre les entitats
participants.
Les aportacions econòmiques s’efectuaran a través dels convenis de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i les 9 Federacions d’ADF.”
ha de dir:
(...) “5.- Pressupost.
El pressupost total del Pla d’informació i Vigilància és de 1.604.197 € provenint
íntegrament del capítol 4, de les aplicacions pressupostaries G/50002/172A0/48903
(PVI) i G/50002/172A0/48905 (PRL).
A aquesta quantitat cal afegir l’import de 12.300 € provenint del capítol 4, de l’aplicació
pressupostària G/50402/173A0/48901, corresponent a les despeses generades per
l’execució del Pla d’informació i vigilància per a l’any 2012 en les rutes de període
reduït del nord d’Osona i del Berguedà des del dia 17 d’agost de 2012 fins al 27
d’agost de 2012.
A la taula número 5 es detallen les partides principals i les quantitats destinades a
cadascuna d’elles.
Taula 5: Partides principals del PVI.
Partida
Personal
Vehicles
Logística
Suport a la primera intervenció
Prevenció riscos laborals
Total

Import
1.020.562 €
475.459 €
71.735 €
30.000 €
18.741 €
1.616.497 €
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La superfície total vigilada és de 429.247 ha, i per tant el cost per hectàrea del
programa del Pla (el que es refereix exclusivament al cost de la campanya d’estiu) és
de 3,76 €/ha.
Tal i com s’exposa en l’apartat 3 del present document, per desenvolupar el Pla
d’Informació i Vigilància es formalitzaran convenis de col·laboració entre les entitats
participants.
Les aportacions econòmiques s’efectuaran a través dels convenis de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i les 9 Federacions d’ADF.”
Tercer.- Modificar, conseqüentment, el contingut del conveni de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF d’Osona, per a la participació al Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012, en el sentit d’incrementar
l’import a satisfer a la Federació d’ADF de l’Osona com a conseqüència d’haver-se
modificat el programa tècnic que prorroga el període de vigilància del nord d’Osona.
Quart.- Aprovar, per tant, la modificació del pacte tercer del conveni, relatiu als
compromisos de la Diputació de Barcelona i el seu annex 1, que han estat objecte de
modificació, pel que fa a l’import a satisfer a la Federació d’ADF d’Osona per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància, degut a que es creu necessari ampliar la
durada del període de vigilància del nord d’Osona fins al 27 d’agost d’enguany. Així
doncs, pel que fa al pacte tercer, on hi diu:
(...)


“Satisfer a la Federació d’ADF d’Osona la quantitat de 204.442,56 € amb càrrec a
les següents aplicacions pressupostàries:
- Pla d’informació i vigilància:
- Programa de seguretat laboral

201.616,75€
2.825,81€

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

ha de dir:
(...)


“Satisfer a la Federació d’ADF d’Osona la quantitat de 210.592,56 € amb càrrec a
les següents aplicacions pressupostàries:
- Pla d’informació i vigilància:
- Programa de seguretat laboral

201.616,75 €
6.150 €
2.825,81€
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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 I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

124.739,72
70.693,30
3.121,73
3.062
201.616,75

533,74
884
1.408,07
2.825,81
204.442,56”

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 I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

128.860,12
72.722,90
3.121,73
3.062
207.766,75

533,74
884
1.408,07
2.825,81
210.592,56”

81/101

Cinquè.- Modificar també, conseqüentment, el contingut del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà, per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012, en el sentit
d’incrementar l’import a satisfer a la Federació d’ADF del Berguedà com a
conseqüència d’haver-se modificat el programa tècnic que prorroga el període de
vigilància del nord del Berguedà.
Sisè.- Aprovar, per tant, la modificació del pacte tercer del conveni, relatiu als
compromisos de la Diputació de Barcelona i el seu annex 1, que han estat objecte de
modificació, pel que fa a l’import a satisfer a la Federació d’ADF del Berguedà per a la
participació al Pla d’Informació i Vigilància, degut a que es creu necessari ampliar la
durada del període de vigilància del nord del Berguedà fins al 27 d’agost d’enguany.
Així doncs, pel que fa al pacte tercer, on hi diu:
(...)


“Satisfer a la Federació d’ADF del Berguedà la quantitat de 190.004,30€ amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
- Pla d’informació i vigilància:
- Programa de seguretat laboral

187.721,24 €
2.283,06 €

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

ha de dir:
(...)


“Satisfer a la Federació d’ADF del Berguedà la quantitat de 196.154,30 € amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
- Pla d’informació i vigilància:
- Programa de seguretat laboral

187.721,24 €
6.150 €
2.283,06€

G/50002/172A0/48903
G/50402/173A0/48901
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 I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL

427
624
1.232,06
2.283,06

TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

190.004,30”

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 I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

123.756,68
58.601,31
4.994,30
6.518,95
193.871,24

427
624
1.232,06
2.283,06
196.154,30”

Setè.- Aprovar el text definitiu del conveni de col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Osona 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 D’OSONA, 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 secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau, en virtut de les facultats
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conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig de 2012 (BOPB de
16.05.2012).
FEDERACIÓ D’ADF D’OSONA, representada pel President, Sr. Ramon Vallmitjana
Casademunt.
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 d’Osona 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 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:
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PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir una estratègia de col·laboració entre la Federació
d’ADF d’Osona i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.
 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF d’Osona 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 rènting 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 d’Osona 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.
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Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet a:
 Col·laborar amb la Federació d’ADF d’Osona, les seves ADF federades i els Ajuntaments
en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb el
Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la Federació.
 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic
necessari.
 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
- Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
- Avaluació dels factors de risc que poden afectar la seguretat i salut dels treballadors
(article 16 de la Llei 31/1995).
- Determinació de les prioritats en l‘adopció de mesures preventives i vigilància i control
de la seva eficàcia (article 16 de la Llei 31/1995).
- Informació i formació dels treballadors (articles 18 i 19 de la Llei 31/1995).
- 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 d’Osona la quantitat de 210.592,56 € amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
o Pla d’informació i vigilància:
o Programa de seguretat laboral

201.616,75 €
6.150 €
2.825,81€

G/50002/172A0/48903
G/50402/173A0/48901
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 d’Osona 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.
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Quart.- Responsabilitat
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del
Pla.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
a comunicar les dades personals dels empleats a les empreses contractades per a la gestió
de les activitats necessàries per a prevenir o eliminar els riscos laborals, d’acord amb el que
s’estableix en el present conveni.
La Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF d’Osona, 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.
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Desè.- Causes de resolució del conveni
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:
 Per mutu acord de les parts.
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts.
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
Onzè.- Règim jurídic
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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 I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
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128.860,12
72.722,90
3.121,73
3.062
207.766,75
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL
TOTAL CONVENI

533,74
884
1.408,07
2.825,81
210.592,56

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 DE L’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.
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 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a) Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b) Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c) Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
I. Actuació del treballador en cas d’incendi.
II. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
 Coordinació d’activitats empresarials.
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
a) Determinar els equips necessaris.
b) Registres de lliurament d’equips de protecció individual.
 El Departament de Medicina del Treball d’Inprein revisa els protocols de vigilància
sanitària especifica per cada lloc de treball, realitza els reconeixements mèdics
específics als treballadors que ho consenteixen i l’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 cardiovascular, 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.
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El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIOVASCULAR (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 2012
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador
.
Preu anual
37,29
Total Euros
37,29
(Preu sense I.V.A.)

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

Vuitè.- Aprovar el text definitiu del conveni de col·laboració a formalitzar entre la
Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà 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 BERGUEDÀ, PER A LA PARTICIPACIÓ AL
PLA D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2012
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Vicepresident tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Josep Llobet
Navarro, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2011, sobre delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB de
data de 23 de setembre de 2011; assistit per la secretària delegada, Sra. Núria Marcet Palau,
en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data de 8
de setembre de 2011, publicat al BOPB de data de 23 de setembre de 2011.
FEDERACIÓ D’ADF DEL BERGUEDÀ, representada pel President, Sr. Pere Farré i Capel.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

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

II.

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

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

IV.

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

V.

Que la Federació d’ADF del Berguedà 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 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 Berguedà i la Diputació de Barcelona, que garanteixi:
 La participació coordinada de la Federació d’ADF i la Diputació de Barcelona en el Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.
 El compliment de les obligacions establertes per la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals, tant de la Federació com de les ADF que representa.
Segon.- Compromisos de la Federació d’ADF
2.1. Pla d’Informació i Vigilància
La Federació d’ADF del Berguedà assumeix els següents compromisos:
 Col·laborar amb la Diputació de Barcelona, les seves ADF federades i els ajuntaments
en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals d’acord amb els
pactes del present conveni i el Programa Tècnic.
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Contractar el personal especificat al Programa Tècnic del Pla.
Cobrir les despeses complementàries del personal (hores extres, despeses i altres).
Fer un rènting 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 Berguedà 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 Berguedà, les seves ADF federades i els
Ajuntaments en l’execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals
d’acord amb el Programa Tècnic i els pactes del present conveni.
 Assessorar i assistir tècnica i econòmicament en la selecció i contractació del personal
de la Federació.
 Posar a disposició del personal contractat per la Federació el vestuari i material tècnic
necessari.
 Realitzar el seguiment i control del personal contractat.
 Garantir la cobertura de l’assegurança dels vehicles de rènting als possibles sinistres
derivats de la seva correcta utilització.
 Establir els mecanismes tècnics necessaris per a fer possible l’aplicació de les
determinacions de la Llei 31/1995 següents:
 Disseny i aplicació de plans i programes de prevenció.
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 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 Berguedà la quantitat de 196.154,30 € amb càrrec a les
següents aplicacions pressupostàries:
 Pla d’informació i vigilància:

187.721,24 €
6.150 €
2.283,06 €

 Programa de seguretat laboral

G/50002/172A0/48903
G/50402/173A0/48901
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 Berguedà ingressarà la diferència al fons provincial. En el cas que la
despesa generada fos superior, per causes alienes a la Federació i en els conceptes
recollits en el present conveni, la Diputació de Barcelona es compromet a regularitzar dita
aportació.
Quart.- Responsabilitat
De conformitat amb l'article 140 de la Llei 30/1992, de 26.11, de Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, les entitats signants
d'aquest conveni es comprometen a vetllar pel compliment de la normativa vigent en el marc
de l'execució del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals i a respondre
solidàriament dels possibles danys i perjudicis causats a tercers en el desenvolupament del
Pla.
Cinquè.- Control financer
La Diputació de Barcelona a través de la Intervenció General efectuarà el control financer i
comprovarà la justificació de les despeses generades en l'execució del Pla en relació amb
les quantitats atorgades a les Federacions d’ADF.
Sisè.- Protecció de dades de caràcter personal
La Diputació de Barcelona, com encarregada del tractament en l’àmbit de la gestió de
recursos humans dels empleats de les Agrupacions de Defensa Forestal, queda autoritzada
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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 Berguedà, es comprometen a complir
amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i més concretament
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades aprovat per
RD 1720/2007 de 21 de desembre.
Les entitats signants d'aquest conveni manifesten que les dades recollides i tractades en el
procés de selecció i contractació del personal, així com les relatives a la gestió del Pla,
únicament seran utilitzades per a la realització de les activitats descrites en aquest conveni.
Setè.- Seguiment del conveni
La Diputació de Barcelona farà el seguiment d’aquest conveni a través de la seva Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
Vuitè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor al dia següent de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins el dia 31 de desembre de 2012.
Novè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a
la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords orals
i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes
les parts signants, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Desè.- Causes de resolució del conveni
El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de la seva
vigència en els supòsits següents:
 Per mutu acord de les parts.
 Per incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les
parts.
 Per impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en el conveni.
 Per qualsevol de les clàusules previstes en el marc normatiu vigent.
La voluntat resolutòria haurà de ser notificada de manera expressa a les entitats signants
del conveni amb un mínim de trenta dies d’antelació.
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna
de les parts podrà donar lloc a la seva resolució, sense perjudici del dret al rescabalament
dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es. Aquesta resolució
serà automàtica, i alliberarà la/les part/s complidora/es de seguir prestant les seves
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada.
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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 I CONTROLS
(Vestuari, material, informàtica, telecomunicacions)
ALTRES
(Imprevistos, altres)
TOTAL PVI
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Material
Reconeixement mèdic
Prevenció aliena RL
TOTAL PRL

123.756,68
58.601,31
4.994,30
6.518,95
193.871,24

427
624
1.232,06
2.283,06

TOTAL CONVENI

196.154,30
ANNEX 2
PRL

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

Seguretat,

Higiene

Industrial,

Ergonomia,

ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
1- En col·laboració amb la Diputació i les ADF, es determina quin serà el pla de prevenció a
seguir, mitjançant reunions mantingudes amb les parts.
2- Revisió de l’avaluació de riscos a partir de la qual es poden establir quines són les
accions necessàries per protegir la seguretat i la salut dels treballadors, amb la
col·laboració de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que
proporciona la descripció de les tasques i la informació necessària.
3- La planificació conté les accions correctores o preventives que són necessàries en funció
del riscos detectats.
Les accions es poden agrupar en accions de caràcter formatiu, organitzatiu i material.
El següent pas és portar a terme aquestes mesures.
 Les accions de caràcter formatiu i informatiu es materialitzen mitjançant sessions
organitzades per la Diputació de Barcelona i en les que també participa el Servei de
Prevenció i a les que assisteixen tots els treballadors abans de l’inici de l’activitat.
a) Formació inicial en prevenció de riscos laborals específics de l’activitat.
b) Formació sobre seguretat vial. Conducció segura per zones forestals.
c) Formació en actuació en cas d’emergències durant la jornada laboral.
i. Actuació del treballador en cas d’incendi.
ii. Primers auxilis. Actuació en cas d’accident o lesió.
 De tipus organitzatiu pel que fa als procediments, els protocols d’actuació i les mesures
d’emergència. Són establertes i conegudes per tots els treballadors abans de l’inici de
l’activitat.
 Coordinació d’activitats empresarials.
 Les accions de caràcter material consisteixen en proporcionar als treballadors els equips
necessaris i adequats per a la seva feina ( calçat, gorra, vehicle, ...), que són
proporcionats per la Diputació de Barcelona abans de l’inici de l’activitat.
o Determinar els equips necessaris.
o 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 l’estudi de salut col·lectiva (estudi
epidemiològic).
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DESPRÉS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT:
Amb coordinació amb l’Oficina Tècnica de Prevenció d’incendis Forestals i del personal
tècnic de les ADF i Federacions d’ADF, el Servei de Prevenció rep la informació sobre els
incidents i/o accidents dels treballadors. Per tal de fer les investigacions i establir les
mesures correctores mes adients.
El personal que s’incorpori després de l’inici de la campanya del PIV, també ha de rebre la
informació i la formació dels riscos de la seva activitat i com prevenir-los.
També rebrà els equips de protecció individual necessaris.
Inprein, realitzarà visites de seguiment de l’activitat als llocs de treball durant la campanya
El departament de Medecina del treball d’Inprein posarà a la disposició del treballadors nous
que ho consenteixin, els reconeixements mèdics segons el protocol corresponent.
RECONEIXEMENT MÈDIC-LABORAL
Dintre del Reconeixement Mèdic-Laboral que INPREIN realitza de forma sistemàtica, es
porten a terme una sèrie de proves mèdiques que en tots els casos inclouen les proves
específiques que s’han de aplicar per protocol a cadascun dels llocs de treball.
Sempre es recomana realitzar el Reconeixement Mèdic-Laboral als treballadors i amb una
periodicitat anual per tal de poder realitzar estudis epidemiològics més complerts, on
s’inclouen dades relacionades amb el risc cardiovascular, hipertensió arterial, respiratori,
etc. que encara que puguin no tenir una relació directa amb els riscos del lloc de treball si
permeten aconsellar al treballador sobre aspectes molt importants per a la seva salut, tant al
lloc de treball com fora d’ell.
El Reconeixement Mèdic-Laboral consta de les següents exploracions:
ANAMNESI
Qüestionari: antecedents laborals, antecedents familiars i personals, hàbits tòxics, etc.
DETERMINACIÓ DE CONSTANTS
SOMATOMETRIA (alçada, pes, índex de massa corporal)
HEMODINÀMIQUES (tensió arterial, freqüència cardíaca)
EXPLORACIÓ FÍSICA
OCULAR (revisió genèrica, reflexes pupilars, mobilitat ocular)
BOCA (dentició, exploració faringo-amigdalar)
OTOSCOPIA (exploració del conducte auditiu extern i timpà)
COLL (adenopaties, tiroides)
DERMATOLÒGICA (genèrica)
RESPIRATÒRIA (auscultació)
CARDIOVASCULAR (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
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ELECTROCARDIOGRAMA: 12 derivacions
ESPIROMETRIA: prova funcional de capacitat respiratòria
ANALÍTICA EN SANG:
Hematologia: Hemograma i fórmula leucocitària, VSG primera hora i recompte de plaquetes.
 Bioquímica: Glucosa, urea, creatinina, àcid úric, transaminases, colesterol total, i
triglicèrids.
ANALÍTICA D’ORINA:
 Bioquímica i sediment d’orina.
PRESSUPOST DE L’EMPRESA INSTITUT DE PREVENCIÓ INTEGRAL S.L (INPREIN)
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ PER LA CAMPANYA
D’INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS ANY 2012
Valoració econòmica
Preu especialitats Tècniques i Medicina del treball per informador/operador
.

Total Euros

Preu anual
37,29
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 31/12/2012.
Preu exempt d’ I.V.A.
Aquest pressupost no contempla altres activitats específiques que amplien o complementen
la funció estricta d’assessorament en la gestió de la prevenció que assumirà
contractualment el servei de prevenció.
Algunes d’aquestes activitats són: Realització d’informes per a l’adaptació d’equips de
treball als requeriments del RD 1215/97; realització d’estudis i plans de seguretat i salut o
actuació com a coordinador de seguretat en obres segons disposa el RD 1627/97; presència
de recursos preventius quan els riscos es veuen agreujats, segons disposició de la Llei
54/2003, i altres que requereixin la intervenció de terceres empreses com serien les anàlisis
específiques de contaminants, vacunes, proves complementàries de diagnosi per imatge,
elaboració de plànols i els tractaments que es derivin de la pròpia actuació de medicina del
treball que es realitzaran amb el consentiment de l’empresa contractant i que també es
facturaran a part de les activitats contemplades en aquest pressupost.
L’acceptació de la present oferta per part de l’empresa no implica l’existència d’un contracte
el qual es signarà expressament per ambdues parts amb posterioritat. Institut de
Prevenció Integral S.L. es reserva el dret de modificar les vigents tarifes.
PAGAMENT SUBVENCIONAT”

Novè.- Autoritzar i disposar la despesa que comporta la modificació dels convenis
esmentats, per un import total de dotze mil tres-cents (12.300) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària següent del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona:
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Conveni amb la Federació d’ADF d’Osona:


G/50402/173A0/48901, per un import de sis mil cent cinquanta (6.150) €.

Conveni amb la Federació d’ADF del Berguedà:


G/50402/173A0/48901, per un import de sis mil cent cinquanta (6.150) €.

Desè.- Disposar el pagament de l’aportació a la Federació d’ADF d’Osona i a la
Federació d’ADF del Berguedà que es realitzarà d’acord amb el que s’estableix en els
pactes dels seus convenis respectius.
Onzè.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació a la propera sessió que celebri.
Dotzè.- Notificar aquests acords a la Federació d’ADF d’Osona, a la Federació d’ADF
del Berguedà i als ajuntaments corresponents, pel seu coneixement i als efectes
escaients.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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