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Il.lm.
Il.lm.
Il.lma.
Il.lm.
Il.lma.

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

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

Sr. Alberto Villagrasa Gil

Il.lm.
Il.lm.
Il.lm.

Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura

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 25 d’octubre de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa la modificació de designació de representants en
organismes públics.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
3.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 173/2011 interposat per A.L.V. contra la resolució que
desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-3008, a causa de la
irrupció sobtada d’un senglar a la calçada.
4.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs núm. 208/2011 interposat
per S.B.M., A.P.B. i Pelayo Mutua de Seguros contra la resolució que desestimava la
seva reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-1248, a causa de la col·lisió amb
un senglar que va irrompre a la calçada, i per la qual es condemna la Diputació a
abonar als recurrents les quantitats de cinc mil set-cents quatre euros amb vint-i-vuit
cèntims (5.704,28) €, quatre mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb cinquanta-quatre
cèntims (4.889,54) € i tres mil sis-cents quaranta-sis euros amb seixanta-set cèntims
(3.646,67) €, respectivament.
Coordinació de Concertació i Assistència local
5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa complementari “Suport a la
Solvència Econòmica Local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015"
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Caixa de Crèdit
6.- ARENYS DE MUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Compra
escombradora” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
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7.- BIGUES I RIELLS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Reforma
centre cívic Bigues” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
8.- CASSERRES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-nou cèntims (50.624,59) €
per a finançar l’actuació local “Obra comp. colònia el Guixaró” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
9.- CASTELLCIR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-quatre mil (54.000) € per a finançar l’actuació local “Leds urbanització
Penyora” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
10.- ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.- Dictamen que
proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) €
per a finançar l’actuació local “Soterrament alta tensió” al 0% d’interès i a retornar en
10 anualitats.
11.- MARTORELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import dinou mil (19.000) € per a finançar l’actuació local “Mobiliari urbà i maquinària”
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
12.- MARTORELLES.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent cinquanta-sis mil (156.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions
diverses” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
13.- MONTGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-set mil (57.000) € per a finançar l’actuació local “Adquisicions diverses” al
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
14.- MONTGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent quatre mil (104.000) € per a finançar l’actuació local “Compra software” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats.
15.- MONTGAT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
catorze mil (14.000) € per a finançar l’actuació local “Inversió funcionament serveis” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
16.- NAVÀS.- Dictamen que es proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pg. Circumval.lació,
sector NE” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
17.- PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicles
brigada obres” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
18.- SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import trenta-dos mil cinc-cents noranta-un (32.591) € per a finançar l’actuació
local “Informàtica” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
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19.- SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import seixanta-vuit mil dos-cents quatre (68.204) € per a finançar l’actuació
local “Projecte biblioteca i arxiu” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
20.- SANT SADURNÍ D'ANOIA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import setanta-quatre mil dos-cents cinc (74.205) € per a finançar l’actuació
local “Equipament material i mobiliari” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats.
FEDER
21.- PERAFITA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Perafita d’un
import màxim de quatre-cents seixanta-cinc mil cinc-cents onze euros amb quarantacinc cèntims (465.511,45) €.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
22.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten a
l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i Ajuntaments.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis d’Esports
23.- Dictamen que proposa aprovar la reducció de l’import de l’ajut econòmic per
concessió directa, mitjançant conveni específic, en el marc del Règim de concertació
de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació, per a la implementació
del “Projecte de dinamització esportiva de l’Alt congost C-17 2012-2015”, formalitzat
amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Motmany, Sant Martí de
Centelles, Tagamanent i Tona el 15 de juny de 2012.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
24.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en matèria de
Cultura de la Diputació de Barcelona, per a les actuacions incloses dins de les
programacions professionals estables d’iniciativa municipal per al segon semestre de
2012 en el marc del Protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Gerència de Serveis de Biblioteques
25.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles, en
l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació
ofereix en relació a la “Biblioteca Sant Valentí” d’aquest municipi, d’acord amb el
corresponent conveni.
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ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Ramaders
Codina, SCP, en resolució de l’expedient núm. 2012/5428.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. B.G.C., en
resolució de l’expedient núm. 2012/6469
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Unió Comercial
Casellas, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6883.
29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.M.G., en
resolució de l’expedient núm. 2012/7371.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
30.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments
pedagògics existents als parcs naturals, exercici 2013.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
31.- 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 Vallirana, amb l’ADF
Puig Vicenç i l’Ajuntament de Vallirana.
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 25 d’octubre de 2012, es pregunta si existeix
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen que proposa la modificació de designació de representants en
organismes públics.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Un cop fetes les designacions de representants, es considera necessari efectuar algun
canvi.
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La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, llevat que s’hagi delegat la competència en un
altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es remet l’art. 90.3 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum especial per fer-ho, per tant, serà
suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va
aprovar la designació de representants en diversos organismes, la sessió de data
26.7.2011 es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la Junta
de Govern la designació de representants.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar a la persona que ha de representar a la Diputació de Barcelona en
l’organisme que es detalla, substituint a la designada anteriorment:
Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (P0800013E)
Designar el Sr. Josep Maria Elorduy Vidal representant suplent, per absència del
titular, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, en la representació que ostenta en la
Comissió Executiva del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona, en substitució del Sr. F Xavier Forcadell Esteller que va ser designat
suplent en la sessió de data 26.4.2012, nomenament que es deixa sense efecte.
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’ Ens i persones afectades, per al seu
coneixement i efectes oportuns.
3.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, que desestima el recurs núm. 173/2011 interposat per A.L.V.
contra la resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir
lloc a la carretera BV-3008, a causa de la irrupció sobtada d’un senglar a la
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
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acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal
següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat sentència en el
procediment abreujat 173/2011-C que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per A.L.V. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 23 de febrer
de 2011, per la qual es desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada per la recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir
lloc a la carretera BV-3008 a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la
calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten en la referida sentència, es
determina expressament que entre la data en què va tenir lloc l’accident, el 14/12/209,
i la data en què l’actora va instar la reclamació de responsabilitat patrimonial, el
27/12/2010, ha transcorregut el termini d’un any establert en l’art. 142.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, per presentar la reclamació i, per tant, es conclou que
l’acció ha prescrit.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el
procediment abreujat 173/2011-C, relatiu al recurs interposat per A.L.V. contra la
resolució de la Diputació de Barcelona, de 23 de febrer de 2011, per la qual es
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la part actora
en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-3008
a causa de la irrupció sobtada d’un porc senglar a la calçada, en haver prescrit el
termini d’un any per exercir l’acció per reclamar establert en l’art. 142.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
4.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs núm.
208/2011 interposat per S.B.M., A.P.B. i Pelayo Mutua de Seguros contra la
resolució que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la
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carretera BV-1248, a causa de la col·lisió amb un senglar que va irrompre a la
calçada, i per la qual es condemna la Diputació a abonar als recurrents les
quantitats de cinc mil set-cents quatre euros amb vint-i-vuit cèntims (5.704,28) €,
quatre mil vuit-cents vuitanta-nou euros amb cinquanta-quatre cèntims
(4.889,54)€ i tres mil sis-cents quaranta-sis euros amb seixanta-set cèntims
(3.646,67) €, respectivament.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada
per la Presidència, acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del
tenor literal següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat 208/2011-C, que estima el recurs contenciós administratiu
interposat per S.B.M, A.P.B. i Pelayo Mutua de Seguros contra la resolució de la
Diputació de Barcelona, de 25 de març de 2011, que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels recurrents en relació amb els danys derivats
de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-1248, a causa de la col·lisió amb un
senglar que va irrompre a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten a la referida sentència, es
conclou que no existia cap senyal d’advertiment de la presència d’animals en llibertat
al tram de carretera on es va produir l’accident, i que aquest fet suposa un
funcionament anormal dels serveis públics que ha generat uns danys i lesions dels
quals ha de respondre l’Administració.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs núm. 208/2011-C interposat
per S.B.M, A.P.B. i Pelayo Mutua de Seguros contra la resolució de la Diputació de
Barcelona, de 25 de març de 2011, que desestimava la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada pels recurrents en relació amb els danys derivats de l’accident
que va tenir lloc a la carretera BV-1248, a causa de la col·lisió amb un senglar que va
irrompre a la calçada, ja que es considera acreditada la deficient senyalització del lloc
de l’accident i, per tant, l’existència del nexe causal.
La sentència condemna la Diputació de Barcelona a abonar a Pelayo Mutua de
Seguros la quantitat de tres mil sis-cents quaranta-sis euros amb seixanta-set cèntims
(3.646,67) €; a S.B.P. la quantitat de cinc mil set-cents quatre euros amb vint-i-vuit
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cèntims (5.704,28) €; i a A.P.B. la quantitat de quatre mil vuit-cents vuitanta-nou euros
amb cinquanta-quatre cèntims (4.889,54) €; més els interessos legals corresponents.
Segon.- Que es procedeixi a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
Coordinació de Concertació i Assistència local
5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Programa complementari “Suport a la
Solvència Econòmica Local”, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 20122015".- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 va aprovar el Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” (BOPB de 8/6/2012), que és l’instrument
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat establir el marc
general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos del Pla.
El Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es
posin a disposició dels seus destinataris a través de tres instruments principals: Meses
de concertació, Catàlegs de concertació i Programes complementaris, essent aquests
últims instruments específics elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les
necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera
especial, per pal·liar els efectes econòmics de les situacions d’emergència i urgències
davant situacions imprevistes, així com les adreçades a accions per situacions
conjunturals. A efectes de la distribució dels recursos, el Protocol general del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” determina uns criteris generals, el primer dels
quals és el poblacional, amb la voluntat d’atendre particularment les necessitats dels
municipis petits i mitjans. Aquest criteri poblacional és el que s’ha aplicat en el present
Programa introduint l’assignació de recursos per trams de població i per nombre
d’habitants.
Juntament amb la línia de cooperació esmentada en el paràgraf anterior, la Diputació
ha dut a terme enguany actuacions diferents que incideixen en la cooperació
econòmica amb els ens locals i, més concretament, en l’àmbit de la despesa corrent,
en ser aquest tipus de despesa la menys susceptible a reduccions a curt termini. Així,
el “Catàleg de serveis i activitats 2012” aporta recursos tècnics, econòmics i materials
per a la prestació de serveis i activitats; el “Pla Extraordinari d’Assistència Financera
Local”, en el marc d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya, aporta temporalment
recursos als ajuntaments per tal de destensar la tresoreria del sector econòmic local; i
el present Programa complementari “Suport a la Solvència Financera Local i de
Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals” tracta d’injectar liquiditat
en les hisendes locals.
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És doncs voluntat de la Diputació aprovar un Programa complementari que contribueixi
a assegurar la continuïtat en el funcionament i en la prestació dels serveis públics per
part dels municipis de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona.
Vista la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, en virtut de la qual les subvencions que integren els plans o
instruments similars que tinguin per objecte portar a terme les funcions d’assistència i
cooperació municipal es regiran per la seva normativa específica, essent d’aplicació
supletòria les disposicions contingudes en la referida llei; per la qual cosa, en aquest
cas, s’aplica directament la normativa reguladora del règim del Protocol general
anomenat “Xarxa Governs Locals 2012-2015”, atès que el programa objecte del
present dictamen és complementari d’aquell.
Vista la Refosa 1/2012, epígrafs 10.2.a), que atribueix a la Junta de Govern la
competència per aprovar la creació de programes complementaris, i 10.1.b), que
atribueix a la Presidència la competència per elevar a la Junta de Govern la creació de
programes complementaris.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR I REGULAR el Programa complementari “Suport a la Solvència
Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics Locals”, en
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Segon.- APROVAR el règim de concertació del Programa complementari “Suport a la
Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis Públics
Locals”, d’acord amb les següents normes:
RÈGIM DE CONCERTACIÓ DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI “SUPORT A LA
SOLVÈNCIA ECONÒMICA LOCAL”
Article 1. Objecte
1.1. L’objecte del present règim de concertació és regular les condicions generals de
participació i de desenvolupament del Programa complementari “Suport a la
Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis
Públics Locals”, creat en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
1.2. Per mitjà d’aquest Programa complementari es pretén donar resposta, de forma
eficaç, ràpida i contingent, a les necessitats derivades del context de crisi
econòmica i de la situació d’insuficiència financera en què es veuen immersos
els Governs Locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona,
especialment els municipis; amb la finalitat de contribuir a fer efectiva la seva
reactivació econòmica i garantir el manteniment i la prestació adequada i
suficient dels serveis i activitats que siguin de la seva competència,
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essencialment els que tinguin la consideració de serveis mínims o obligatoris,
d’acord amb el que disposa la legislació en matèria de règim local.
Article 2. Destinataris
Podran ser destinataris i, en el seu cas, beneficiaris dels ajuts econòmics inclosos en
el marc d’aquest Programa complementari els municipis i entitats municipals
descentralitzades de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona que, havent-se
prèviament formalitzat l’adhesió al Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015, compleixin tots els requisits establerts en aquest Pla i acceptin, per escrit i
formalment, la concessió dels recursos econòmics corresponents.
S’exceptuen de l’àmbit del present règim de concertació els municipis de Barcelona i
l’Hospitalet de Llobregat, que es relacionaran amb la Diputació de Barcelona de forma
convencional i bilateral.
Article 3. Distribució de recursos
El Programa complementari “Suport a la Solvència Financera Local i de Garantia de la
Prestació Adequada de Serveis Públics Locals” que tindrà una vigència plurianual en
els exercicis de 2012 i 2013, es dota amb 39.674.733,48 euros per a municipis i
entitats municipals descentralitzades distribuïts de la forma següent:
2012
2013

19.837.366,74 euros
19.837.366,74 euros

Article 4. Recursos econòmics objecte de concertació
4.1. Els recursos econòmics que la Diputació de Barcelona ofereix als destinataris en
el marc d’aquest Programa complementari s’articulen com a fons de prestació,
en la mesura que es tracta de transferències dineràries distribuïdes d'acord amb
el criteri d'atendre amb especial consideració els municipis petits i mitjans
expressat al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”,
aplicant el criteri de població (euros per habitant) i una quantitat fixa per trams en
funció de la població del municipi. Els municipis de més de 100.000 habitants
percebran una quantitat predeterminada d’1.000.000 d’euros.
4.2. Són susceptibles de ser finançades, mitjançant els recursos oferts en el marc del
present programa complementari, les despeses que s’hagin generat en l’exercici
de l’anualitat corresponent que responguin a la naturalesa del servei o activitat a
realitzar. Aquests recursos es destinaran a assegurar la continuïtat i el
manteniment de la prestació de serveis dels ens locals, especialment dels que
tinguin la consideració de serveis mínims o obligatoris.
4.3. Es consideren despeses de serveis o activitats susceptibles de concertació les
següents:
- Despeses de personal (capítol 1)
- Despeses corrents en béns i serveis (capítol 2)
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- Transferències corrents (capítol 4). Només aquelles que es facin en favor d’ens
instrumentals gestors de serveis públics.
- Passius Financers (capítol 9)
4.4. És requisit indispensable a l’hora d’escollir les despeses que seran objecte de
cobertura amb els recursos oferts en el marc del present programa
complementari, que es tracti de despeses derivades directament del
manteniment de la prestació d’un servei o de la realització d’una activitat que
responguin a l’exercici d’una competència pròpia dels ens locals, en els termes
exposats a l’apartat 4.2 d’aquest article, que no tinguin un finançament finalista.
Article 5. Procediment de concessió
El procediment de concessió dels recursos econòmics objecte del present Programa
complementari es farà mitjançant el sistema de concessió directa, atès que es tracten
de recursos econòmics atorgats com a fons de prestació, de conformitat amb les
estipulacions de la clàusula 12 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals
2012-2015”.
Article 6. Responsable de la gestió
L’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona responsable de la gestió del
present Programa complementari és l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.
Article 7. Elegibilitat
S’estableix un període d’elegibilitat d’aquest Programa complementari comprés entre
l’1/01/2012 i el 30/09/2013, ambdós inclusivament.
Article 8. Acceptació i justificació
8.1.

Per tal que la concessió dels recursos econòmics es faci efectiva, es requereix
que els ens beneficiaris, abans del 21/12/2012, formulin de manera expressa la
seva acceptació dels fons concedits i manifestin la seva conformitat amb tots els
termes i condicions de concessió establerts en el marc d’aquest Programa.

8.2.

A aquests efectes, es posarà a disposició dels ens un model normalitzat
d’acceptació dels fons i de conformitat amb les condicions de prestació.

8.3.

Els beneficiaris disposen, com a màxim, fins el 21/12/2012 per presentar la
justificació de les actuacions objecte de les ajudes corresponents a l’anualitat de
2012, juntament amb l’acord relatiu a l’acceptació de l’ajut segons model
formalitzat i aprovat. Així mateix, disposaran fins 31/10/2013 per presentar la
justificació de les actuacions objecte de les ajudes corresponents a l’any 2013.

8.4.

Per fer efectiva l’aportació de la Diputació de Barcelona, caldrà que l’ens
beneficiari presenti al Registre General de Diputació el model normalitzat
d’acceptació i justificació de despeses, aprovat a l’efecte.
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Article 9. Pagament
9.1. El pagament de cada anualitat de l’aportació de la Diputació a favor dels
beneficiaris es farà efectiu, una vegada s’hagi presentat la justificació de les
actuacions.
9.2. Es procedirà, per part de la Diputació de Barcelona, a exigir el reintegrament,
total o parcial, dels imports concedits als ens beneficiaris, quan concorri alguna
de les circumstàncies següents:
a) El fet d’haver obtingut els recursos econòmics falsejant els requisits i
condicions exigides per a la seva concessió, o ocultant aquelles circumstàncies
que ho haguessin impedit, sense perjudici de les responsabilitats en què
haguessin pogut incórrer.
b) L’incompliment dels objectius pels quals es van concedir els recursos
econòmics.
c) La resistència, excusa o negativa del beneficiari a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i control financer efectuades per part de la Diputació de
Barcelona.
d) L’incompliment de les obligacions de l’ens en tant que beneficiari dels recursos
concedits en el marc del present programa complementari.
9.3. Els ens beneficiaris, en els supòsits contemplats a l’article anterior, estaran
obligats a reintegrar a la Diputació de Barcelona, en tot o en part, les quantitats
percebudes més els interessos de demora corresponents.
Article 10. Liquidació del Programa
10.1. Transcorregut el termini màxim de justificació de cada anualitat d’aquest
Programa Complementari, s’aprovarà la seva liquidació provisional, mitjançant la
qual s’habilitarà un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze per
esmenar els defectes existents.
10.2. Transcorregut el termini anterior, s’aprovarà la liquidació definitiva del present
Programa complementari, amb la revocació, total o parcial, dels ajuts no
justificats.
Article 11. Règim jurídic
De conformitat amb la Disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, d’acord amb la qual les subvencions que integren
plans o instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions d’assistència i
cooperació municipal es regeixen per la seva normativa específica, resultant
d’aplicació supletòria les disposicions de l’esmentada Llei, és normativa específica
d’aquest Programa complementari el present règim de concertació i el Protocol general
del Pla “Xarxa de Governs locals 2012-2015”.
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Tercer.- APROVAR la concessió del fons de prestació derivat del Programa
complementari, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, d’acord amb
la distribució següent:
Nom de l'ens local
Ajuntament d'Abrera
Ajuntament
d'Aguilar
de Segarra
Ajuntament
d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament
de
l'Ametlla del Vallès
Ajuntament
d'Arenys
de Mar
Ajuntament
d'Arenys
de Munt
Ajuntament
d'Argençola
Ajuntament
d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament
d'Avinyonet
del
Penedès
Ajuntament
de
Badalona
Ajuntament de Badia
del Vallès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament
de
Balsareny
Ajuntament de Barberà
del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i
Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull
Ajuntament de les
Cabanyes
Ajuntament de Cabrera
d'Anoia

P0800100J

12/X/89445

Aportació de la
Diputació 2012
67.207,49

P0800200H

12/X/89446

6.363,09

6.363,09

P0801400C

12/X/89447

28.676,84

28.676,84

P0800300F
P0800400D

12/X/89448
12/X/89449

64.182,73
6.447,56

64.182,73
6.447,56

P0800500A

12/X/89450

62.020,50

62.020,50

P0800600I

12/X/89451

72.026,95

72.026,95

P0800700G

12/X/89452

62.596,99

62.596,99

P0800800E

12/X/89453

6.352,72

6.352,72

P0800900C

12/X/89454

67.452,02

67.452,02

P0801000A
P0801100I
P0801200G

12/X/89455
12/X/89456
12/X/89457

58.262,15
28.327,09
28.439,72

58.262,15
28.327,09
28.439,72

P0801300E

12/X/89458

27.534,22

27.534,22

P0801500J

12/X/89459

500.000,00

500.000,00

P0831200A

12/X/89460

70.218,92

70.218,92

P0801600H
P0801700F

12/X/89461
12/X/89462

28.515,30
30.475,99

28.515,30
30.475,99

P0801800D

12/X/89463

30.178,11

30.178,11

P0825200I

12/X/89464

172.472,88

172.472,88

P0802000J
P0802100H
P0802200F

12/X/89465
12/X/89466
12/X/89467

59.523,33
6.134,86
150.220,66

59.523,33
6.134,86
150.220,66

P0802300D

12/X/89468

62.974,90

62.974,90

P0802400B
P0802500I
P0802600G

12/X/89469
12/X/89470
12/X/89471

6.881,79
27.952,14
6.369,02

6.881,79
27.952,14
6.369,02

P0802700E

12/X/89472

7.373,81

7.373,81

P0802800C

12/X/89473

27.008,11

27.008,11

NIF

Codi XGL
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Aportació de la
Diputació 2013
67.207,49

Nom de l'ens local
Ajuntament de Cabrera
de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes
de Montbui
Ajuntament de Caldes
d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament
de
Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament
de
Calonge de Segarra
Ajuntament
de
Campins
Ajuntament de Canet
de Mar
Ajuntament
de
Canovelles
Ajuntament
de
Cànoves i Samalús
Ajuntament
de
Canyelles
Ajuntament
de
Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament
de
Cardedeu
Ajuntament
de
Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament
de
Casserres
Ajuntament de Castell
de l'Areny
Ajuntament
de
Castellar de n'Hug
Ajuntament
de
Castellar del Riu
Ajuntament
de
Castellar del Vallès
Ajuntament
de
Castellbell i el Vilar
Ajuntament
de
Castellbisbal
Ajuntament
de
Castellcir
Ajuntament
de
Castelldefels

NIF

Codi XGL

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

P0802900A

12/X/89474

31.710,49

31.710,49

P0803000I
P0803100G
P0803400A

12/X/89475
12/X/89476
12/X/89477

60.664,47
30.219,60
7.415,31

60.664,47
30.219,60
7.415,31

P0803300C

12/X/89478

150.469,64

150.469,64

P0803200E

12/X/89479

29.114,03

29.114,03

P0803500H

12/X/89480

152.704,49

152.704,49

P0822400H

12/X/89481

28.595,33

28.595,33

P0803700D

12/X/89482

27.875,08

27.875,08

P0803600F

12/X/89483

6.293,44

6.293,44

P0803800B

12/X/89484

6.711,36

6.711,36

P0803900J

12/X/89485

70.854,69

70.854,69

P0804000H

12/X/89486

148.491,17

148.491,17

P0804100F

12/X/89487

29.176,27

29.176,27

P0804200D

12/X/89488

31.345,92

31.345,92

P0804300B

12/X/89489

58.142,10

58.142,10

P0804400J

12/X/89490

6.125,97

6.125,97

P0804500G

12/X/89491

150.551,15

150.551,15

P0804600E

12/X/89492

57.581,91

57.581,91

P0804700C

12/X/89493

7.238,95

7.238,95

P0804800A

12/X/89494

27.363,79

27.363,79

P0805600D

12/X/89495

6.103,74

6.103,74

P0805100E

12/X/89496

6.250,46

6.250,46

P0804900I

12/X/89497

6.257,87

6.257,87

P0805000G

12/X/89498

159.438,70

159.438,70

P0805200C

12/X/89499

30.499,70

30.499,70

P0805300A

12/X/89500

68.179,68

68.179,68

P0805400I

12/X/89501

6.985,53

6.985,53

P0805500F

12/X/89502

243.571,95

243.571,95
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Nom de l'ens local
Ajuntament
de
Castellet i la Gornal
Ajuntament
de
Castellfollit
de
Riubregós
Ajuntament
de
Castellfollit del Boix
Ajuntament
de
Castellgalí
Ajuntament
de
Castellnou de Bages
Ajuntament
de
Castellolí
Ajuntament
de
Castellterçol
Ajuntament
de
Castellví de la Marca
Ajuntament
de
Castellví de Rosanes
Ajuntament
de
Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament
de
Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament
de
Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Corbera
de Llobregat
Ajuntament
de
Cornellà de Llobregat
Ajuntament
de
Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament
d'Esparreguera
Ajuntament
d'Esplugues
de
Llobregat
Ajuntament
de
l'Espunyola
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de FigaróMontmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars
de la Selva
Ajuntament de Fogars
de Montclús

NIF

Codi XGL

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

P0805700B

12/X/89503

28.294,48

28.294,48

P0805900H

12/X/89504

6.281,58

6.281,58

P0805800J

12/X/89505

6.606,14

6.606,14

P0806000F

12/X/89506

27.913,61

27.913,61

P0806100D

12/X/89507

26.616,86

26.616,86

P0806200B

12/X/89508

6.815,10

6.815,10

P0806300J

12/X/89509

28.521,23

28.521,23

P0806400H

12/X/89510

27.443,82

27.443,82

P0806500E

12/X/89511

27.655,74

27.655,74

P0806600C

12/X/89512

60.907,51

60.907,51

P0826800E

12/X/89513

26.931,04

26.931,04

P0826600I

12/X/89514

236.322,01

236.322,01

P0806700A
P0806800I

12/X/89515
12/X/89516

62.820,78
31.286,64

62.820,78
31.286,64

P0806900G

12/X/89517

6.514,25

6.514,25

P0807000E

12/X/89518

6.492,02

6.492,02

P0807100C

12/X/89519

70.842,84

70.842,84

P0807200A

12/X/89520

279.294,06

279.294,06

P0807300I

12/X/89521

71.182,21

71.182,21

P0807400G

12/X/89522

57.592,28

57.592,28

P0807500D

12/X/89523

157.583,23

157.583,23

P0807600B

12/X/89524

194.190,10

194.190,10

P0807700J

12/X/89525

6.397,18

6.397,18

P0807800H

12/X/89526

6.582,43

6.582,43

P0813300A

12/X/89527

26.647,98

26.647,98

P0807900F

12/X/89528

6.077,06

6.077,06

P0808100B

12/X/89529

27.220,03

27.220,03

P0808000D

12/X/89530

6.671,35

6.671,35
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Nom de l'ens local
Ajuntament
de
Folgueroles
Ajuntament
de
Fonollosa
Ajuntament de Fontrubí
Ajuntament de les
Franqueses del Vallès
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament
de
la
Garriga
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament
de
Gironella
Ajuntament
de
Gisclareny
Ajuntament
de
la
Granada
Ajuntament de Granera
Ajuntament
de
Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament
de
Guardiola de Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament
dels
Hostalets de Pierola
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament de Jorba
Ajuntament
de
la
Llacuna
Ajuntament
de
la
Llagosta
Ajuntament de Lliçà
d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de
Vall
Ajuntament de Llinars
del Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat
de Mar
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament
de
Manresa
Ajuntament
de
Marganell

NIF

Codi XGL

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

P0808200J

12/X/89531

28.303,38

28.303,38

P0808300H

12/X/89532

27.099,99

27.099,99

P0808400F

12/X/89533

27.172,61

27.172,61

P0808500C

12/X/89534

152.703,01

152.703,01

P0808900E
P0808600A

12/X/89535
12/X/89536

6.254,90
6.302,33

6.254,90
6.302,33

P0808700I

12/X/89537

147.579,74

147.579,74

P0808800G
P0809000C

12/X/89538
12/X/89539

193.542,46
60.499,96

193.542,46
60.499,96

P0809100A

12/X/89540

57.533,00

57.533,00

P0809200I

12/X/89541

6.045,94

6.045,94

P0809300G

12/X/89542

27.956,59

27.956,59

P0809400E

12/X/89543

6.118,56

6.118,56

P0809500B

12/X/89544

238.919,95

238.919,95

P0809600J

12/X/89545

26.944,38

26.944,38

P0809800F

12/X/89546

26.522,01

26.522,01

P0809900D

12/X/89547

28.761,31

28.761,31

P0816100B

12/X/89549

29.189,61

29.189,61

P0810100H
P0810200F

12/X/89550
12/X/89551

183.081,03
7.215,24

183.081,03
7.215,24

P0810300D

12/X/89552

7.385,67

7.385,67

P0810400B

12/X/89553

70.334,51

70.334,51

P0810600G

12/X/89554

71.423,78

71.423,78

P0810700E

12/X/89555

59.490,72

59.490,72

P0810500I

12/X/89556

63.772,22

63.772,22

P0810800C

12/X/89557

6.376,43

6.376,43

P0810900A

12/X/89558

152.333,99

152.333,99

P0811000I
P0811100G

12/X/89559
12/X/89560

6.383,84
155.299,47

6.383,84
155.299,47

P0811200E

12/X/89561

263.504,84

263.504,84

P0824200J

12/X/89562

6.460,90

6.460,90

17

Nom de l'ens local
Ajuntament
de
Martorell
Ajuntament
de
Martorelles
Ajuntament de les
Masies de Roda
Ajuntament de les
Masies de Voltregà
Ajuntament
del
Masnou
Ajuntament
de
Masquefa
Ajuntament
de
Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament
de
Mediona
Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins
de Rei
Ajuntament de Mollet
del Vallès
Ajuntament
de
Monistrol de Calders
Ajuntament
de
Monistrol
de
Montserrat
Ajuntament
de
Montcada i Reixac
Ajuntament
de
Montclar
Ajuntament
de
Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament
de
Montmajor
Ajuntament
de
Montmaneu
Ajuntament
de
Montmeló
Ajuntament
de
Montornès del Vallès
Ajuntament
de
Montseny
Ajuntament
de
Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament
de
Navarcles
Ajuntament de Navàs

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

NIF

Codi XGL

P0811300C

12/X/89563

165.691,25

165.691,25

P0811400A

12/X/89564

32.266,24

32.266,24

P0811500H

12/X/89565

7.130,77

7.130,77

P0811600F

12/X/89566

29.703,87

29.703,87

P0811700D

12/X/89567

158.379,07

158.379,07

P0811800B

12/X/89568

62.315,41

62.315,41

P0811900J

12/X/89569

62.721,48

62.721,48

P0812000H

12/X/89570

500.000,00

500.000.00

P0812100F

12/X/89571

28.478,25

28.478,25

P0813700B

12/X/89572

58.491,86

58.491,86

P0812200D

12/X/89573

161.415,68

161.415,68

P0812300B

12/X/89574

227.670,10

227.670,10

P0812700C

12/X/89575

7.021,10

7.021,10

P0812600E

12/X/89576

29.459,34

29.459,34

P0812400J

12/X/89577

175.731,80

175.731,80

P0812900I

12/X/89578

6.165,98

6.165,98

P0813000G

12/X/89579

7.335,28

7.335,28

P0812500G

12/X/89580

65.915,19

65.915,19

P0813100E

12/X/89581

6.703,95

6.703,95

P0813200C

12/X/89582

6.290,47

6.290,47

P0813400I

12/X/89583

63.209,06

63.209,06

P0813500F

12/X/89584

148.774,23

148.774,23

P0813600D

12/X/89585

6.465,35

6.465,35

P0812800A

12/X/89586

6.841,78

6.841,78

P0813800J

12/X/89587

6.340,86

6.340,86

P0813900H

12/X/89588

58.840,13

58.840,13

P0814000F

12/X/89589

59.145,42

59.145,42
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Nom de l'ens local
Ajuntament de la Nou
de Berguedà
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de
Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de
Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament de Pacs
del Penedès
Ajuntament
de
Palafolls
Ajuntament de Palausolità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament
de
la
Palma de Cervelló
Ajuntament del Papiol
Ajuntament de Parets
del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda
de Mar
Ajuntament del Pla del
Penedès
Ajuntament de la Pobla
de Claramunt
Ajuntament de la Pobla
de Lillet
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament del Pont de
Vilomara i Rocafort
Ajuntament de Pontons
Ajuntament del Prat de
Llobregat
Ajuntament de Prats
de Lluçanès
Ajuntament dels Prats
de Rei
Ajuntament de Premià
de Dalt
Ajuntament de Premià
de Mar

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

NIF

Codi XGL

P0814100D

12/X/89590

6.217,85

6.217,85

P0814200B
P0814400H

12/X/89591
12/X/89592

30.141,06
30.311,49

30.141,06
30.311,49

P0814500E

12/X/89593

27.611,28

27.611,28

P0814600C

12/X/89594

160.455,35

160.455,35

P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A

12/X/89595
12/X/89596
12/X/89597
12/X/89598
12/X/89599
12/X/89600
12/X/89601

30.318,90
26.765,06
7.345,66
6.431,26
6.843,26
6.254,90
6.954,41

30.318,90
26.765,06
7.345,66
6.431,26
6.843,26
6.254,90
6.954,41

P0815300I

12/X/89602

7.292,30

7.292,30

P0815400G

12/X/89603

63.287,60

63.287,60

P0815500D

12/X/89604

71.269,65

71.269,65

P0815600B

12/X/89605

66.705,09

66.705,09

P5831301F

12/X/89606

29.474,16

29.474,16

P0815700J

12/X/89607

30.840,56

30.840,56

P0815800H

12/X/89608

151.843,45

151.843,45

P0815900F
P0816000D

12/X/89609
12/X/89610

6.592,80
72.032,88

6.592,80
72.032,88

P0816200J

12/X/89611

163.591,26

163.591,26

P0816300H

12/X/89612

26.696,89

26.696,89

P0816400F

12/X/89613

28.362,66

28.362,66

P0816500C

12/X/89614

26.919,19

26.919,19

P0816600A

12/X/89615

61.832,28

61.832,28

P0818100J

12/X/89616

30.544,16

30.544,16

P0816700I

12/X/89617

6.847,70

6.847,70

P0816800G

12/X/89618

244.105,47

244.105,47

P0817000C

12/X/89619

28.965,83

28.965,83

P0816900E

12/X/89620

6.788,42

6.788,42

P0823000E

12/X/89621

65.068,97

65.068,97

P0817100A

12/X/89622

166.955,40

166.955,40
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Nom de l'ens local
Ajuntament
de
Puigdàlber
Ajuntament de Puigreig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament
de
Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de la Roca
del Vallès
Ajuntament de Roda
de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió
Ajuntament de Rupit i
Pruit
Ajuntament
de
Sabadell
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant
Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant
Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Sant
Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant
Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant
Boi de Lluçanès
Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant
Celoni
Ajuntament de Sant
Climent de Llobregat
Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

NIF

Codi XGL

P0817300G

12/X/89623

6.778,05

6.778,05

P0817400E

12/X/89624

31.442,25

31.442,25

P0817500B
P0817600J
P0817700H

12/X/89625
12/X/89626
12/X/89627

6.308,26
6.097,81
6.776,57

6.308,26
6.097,81
6.776,57

P0817800F

12/X/89628

7.093,72

7.093,72

P0817900D

12/X/89629

180.349,71

180.349,71

P0818000B

12/X/89630

65.269,04

65.269,04

P0818200H

12/X/89631

59.115,78

59.115,78

P0818300F
P0818400D

12/X/89632
12/X/89633

259.636,82
6.329,00

259.636,82
6.329,00

P0818500A

12/X/89634

6.457,94

6.457,94

P0818600I

12/X/89635

500.000,00

500.000,00

P0818700G
P0818900C
P0819000A

12/X/89636
12/X/89637
12/X/89638

6.207,48
6.480,17
60.213,94

6.207,48
6.480,17
60.213,94

P0819300E

12/X/89639

175.620,65

175.620,65

P0819400C

12/X/89640

6.142,27

6.142,27

P0819500J

12/X/89641

165.153,29

165.153,29

P0819600H

12/X/89642

65.421,68

65.421,68

P0819700F

12/X/89643

58.232,51

58.232,51

P0819800D

12/X/89644

7.427,17

7.427,17

P0819900B

12/X/89645

272.798,45

272.798,45

P0820000H

12/X/89646

6.775,09

6.775,09

P0820200D

12/X/89647

30.077,33

30.077,33

P0820100F

12/X/89648

150.118,40

150.118,40

P0820300B

12/X/89649

30.790,17

30.790,17

P0820400J

12/X/89650

273.505,37

273.505,37

P0820500G

12/X/89651

7.470,14

7.470,14
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Nom de l'ens local
Ajuntament de Sant
Esteve
de
Palautordera
Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant
Feliu de Codines
Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra
Ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles
Ajuntament de Sant
Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant
Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant
Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Ajuntament de Sant
Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant
Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant
Just Desvern
Ajuntament de Sant
Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant
Llorenç Savall
Ajuntament de Sant
Martí d'Albars
Ajuntament de Sant
Martí de Centelles
Ajuntament de Sant
Martí de Tous
Ajuntament de Sant
Martí Sarroca
Ajuntament de Sant
Martí Sesgueioles
Ajuntament de Sant
Mateu de Bages
Ajuntament de Sant
Pere de Ribes
Ajuntament de Sant
Pere de Riudebitlles

NIF

Codi XGL

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

P0820600E

12/X/89652

28.728,71

28.728,71

P0820700C

12/X/89653

61.024,59

61.024,59

P0820900I

12/X/89654

58.877,18

58.877,18

P0821000G

12/X/89655

188.868,24

188.868,24

P0821100E

12/X/89656

6.991,46

6.991,46

P0820800A

12/X/89657

62.479,92

62.479,92

P0821200C

12/X/89658

62.149,43

62.149,43

P0821400I

12/X/89659

30.256,65

30.256,65

P0819200G

12/X/89660

26.898,44

26.898,44

P0821500F

12/X/89661

6.028,16

6.028,16

P0822500E

12/X/89662

65.956,69

65.956,69

P0821600D

12/X/89663

173.025,67

173.025,67

P0831100C

12/X/89664

6.389,77

6.389,77

P0821800J

12/X/89665

29.422,29

29.422,29

P0821900H

12/X/89666

149.086,93

149.086,93

P0822000F

12/X/89667

28.693,14

28.693,14

P0822100D

12/X/89668

28.574,58

28.574,58

P0822300J

12/X/89669

6.161,54

6.161,54

P0822200B

12/X/89670

26.600,56

26.600,56

P0822600C

12/X/89671

26.729,49

26.729,49

P0822700A

12/X/89672

29.737,95

29.737,95

P0822800I

12/X/89673

6.557,23

6.557,23

P0822900G

12/X/89674

6.951,44

6.951,44

P0823100C

12/X/89675

167.656,38

167.656,38

P0823200A

12/X/89676

28.530,12

28.530,12
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Nom de l'ens local
Ajuntament de Sant
Pere de Torelló
Ajuntament de Sant
Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant
Pere Sallavinera
Ajuntament de Sant
Pol de Mar
Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant
Quirze de Besora
Ajuntament de Sant
Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant
Quirze Safaja
Ajuntament de Sant
Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant
Sadurní d'Osormort
Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola
Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant
Vicenç de Torelló
Ajuntament de Sant
Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa
Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa
Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Riuprimer
Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa
Fe del Penedès
Ajuntament de Santa
Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa
Maria de Besora

NIF

Codi XGL

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

P0823300I

12/X/89677

28.590,88

28.590,88

P0823400G

12/X/89678

31.307,39

31.307,39

P0818800E

12/X/89679

6.243,05

6.243,05

P0823500D

12/X/89680

57.513,74

57.513,74

P0823600B

12/X/89681

28.181,85

28.181,85

P0823700J

12/X/89682

28.261,88

28.261,88

P0823800H

12/X/89683

153.233,57

153.233,57

P0823900F

12/X/89684

6.979,60

6.979,60

P0824000D

12/X/89685

68.295,28

68.295,28

P0824100B

12/X/89686

6.140,79

6.140,79

P0809700H

12/X/89687

29.662,37

29.662,37

P0826200H

12/X/89688

63.524,72

63.524,72

P0826400D

12/X/89689

58.675,62

58.675,62

P0826500A

12/X/89690

28.036,62

28.036,62

P0826300F

12/X/89691

166.699,01

166.699,01

P0824300H

12/X/89692

6.269,72

6.269,72

P0824400F

12/X/89693

61.753,74

61.753,74

P0824500C

12/X/89694

500.000,00

500.000,00

P0824600A

12/X/89695

28.399,71

28.399,71

P0824700I

12/X/89696

26.664,29

26.664,29

P0824800G

12/X/89697

60.256,92

60.256,92

P0824900E

12/X/89698

6.604,66

6.604,66

P0825000C

12/X/89699

64.541,38

64.541,38

P0825100A

12/X/89700

60.418,45

60.418,45

P0825300G

12/X/89701

6.237,12

6.237,12
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Nom de l'ens local
Ajuntament de Santa
Maria de Corcó
Ajuntament de Santa
Maria de Martorelles
Ajuntament de Santa
Maria de Merlès
Ajuntament de Santa
Maria de Miralles
Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera
Ajuntament de Santa
Maria d'Oló
Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Santa
Susanna
Ajuntament
de
Santpedor
Ajuntament
de
Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament
de
Sobremunt
Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament
de
Tagamanent
Ajuntament
de
Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament
de
Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament
de
Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de la Torre
de Claramunt
Ajuntament
de
Torrelavit
Ajuntament
de
Torrelles de Foix
Ajuntament
de
Torrelles de Llobregat
Ajuntament d'Ullastrell

NIF

Codi XGL

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

P0825400E

12/X/89702

28.284,11

28.284,11

P0825600J

12/X/89703

7.246,36

7.246,36

P0825500B

12/X/89704

6.253,42

6.253,42

P0825700H

12/X/89705

6.207,48

6.207,48

P0825900D

12/X/89706

63.481,75

63.481,75

P0825800F

12/X/89707

26.579,81

26.579,81

P0826000B

12/X/89708

162.540,52

162.540,52

P0826100J

12/X/89709

29.915,79

29.915,79

P0819100I

12/X/89710

60.648,16

60.648,16

P0826700G

12/X/89711

62.459,17

62.459,17

P0826900C
P0827000A

12/X/89712
12/X/89713

30.056,58
167.410,37

30.056,58
167.410,37

P0827100I

12/X/89714

6.130,42

6.130,42

P0827200G
P0827300E
P0827400C

12/X/89715
12/X/89716
12/X/89717

6.265,28
29.557,15
59.269,90

6.265,28
29.557,15
59.269,90

P0827600H

12/X/89718

6.465,35

6.465,35

P0827700F

12/X/89719

6.229,71

6.229,71

P0827800D

12/X/89720

59.160,24

59.160,24

P0827500J

12/X/89721

6.454,97

6.454,97

P0828000J
P0828100H

12/X/89722
12/X/89723

6.210,44
59.132,08

6.210,44
59.132,08

P0827900B

12/X/89724

500.000,00

500.000,00

P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I

12/X/89725
12/X/89726
12/X/89727
12/X/89728

61.815,98
62.032,35
148.673,46
70.645,73

61.815,98
62.032,35
148.673,46
70.645,73

P0828600G

12/X/89729

30.625,67

30.625,67

P0828700E

12/X/89730

27.071,83

27.071,83

P0828800C

12/X/89731

28.636,83

28.636,83

P0828900A

12/X/89732

58.389,60

58.389,60

P0829000I

12/X/89733

27.821,73

27.821,73

23

Nom de l'ens local
Ajuntament
de
Vacarisses
Ajuntament
de
Vallbona d'Anoia
Ajuntament
de
Vallcebre
Ajuntament
de
Vallgorguina
Ajuntament
de
Vallirana
Ajuntament
de
Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament
de
Viladecans
Ajuntament
de
Viladecavalls
Ajuntament
de
Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilalba
Sasserra
Ajuntament
de
Vilanova de Sau
Ajuntament
de
Vilanova del Camí
Ajuntament
de
Vilanova del Vallès
Ajuntament
de
Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar
de Dalt
Ajuntament de Vilassar
de Mar
Ajuntament de Vilobí
del Penedès
Ajuntament de Viver i
Serrateix
Entitat
Municipal
Descentralitzada
de
Bellaterra
Entitat
Municipal
Descentralitzada
de
Sant Martí de Torroella
Entitat
Municipal
Descentralitzada
de
Valldoreix

Aportació de la
Diputació 2012

Aportació de la
Diputació 2013

NIF

Codi XGL

P0829100G

12/X/89734

59.151,35

59.151,35

P0829200E

12/X/89735

27.123,70

27.123,70

P0829300C

12/X/89736

6.398,66

6.398,66

P0829500H

12/X/89737

28.878,39

28.878,39

P0829600F

12/X/89738

71.354,13

71.354,13

P0829700D

12/X/89739

28.550,87

28.550,87

P0829800B
P0829900J
P0830000F

12/X/89740
12/X/89741
12/X/89742

6.256,39
185.613,77
6.754,34

6.256,39
185.613,77
6.754,34

P0830200B

12/X/89743

245.940,18

245.940,18

P0830100D

12/X/89744

60.931,23

60.931,23

P0830600C

12/X/89745

182.479,34

182.479,34

P0830700A

12/X/89746

6.992,94

6.992,94

P0830400H

12/X/89747

6.496,47

6.496,47

P0830300J

12/X/89748

68.720,61

68.720,61

P0831000E

12/X/89749

32.372,95

32.372,95

P0830800I

12/X/89750

249.153,16

249.153,16

P0821300A

12/X/89751

63.032,70

63.032,70

P0821700B

12/X/89752

154.402,86

154.402,86

P0830500E

12/X/89753

26.634,65

26.634,65

P0830900G

12/X/89754

6.263,80

6.263,80

P0800249E

12/X/89775

29.071,99

29.071,99

P0800043B

12/X/89776

6.309,34

6.309,34

P0800003F

12/X/89777

61.342,97

61.342,97

Quart.- AUTORITZAR una despesa total màxima de trenta-nou milions sis-cents
setanta-quatre mil set-cents trenta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims
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(39.674.733,48) € amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a
continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i ADQUIRIR el
compromís de consignar en els pressupostos de despeses de l’exercici 2013 l’import
de 19.837.366,74 euros.
2012
2013

19.837.366,74 euros
19.837.366,74 euros

Cinquè.- DISPOSAR una despesa de 19.740.642,44 euros a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/20000/945A0/46240 i una despesa de 96.724,30 euros a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/20000/945A0/46840 del pressupost de despeses de
l’anualitat 2012 de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns i DISPOSAR una despesa de
19.837.366,74 euros a càrrec del pressupost de despeses de l’anualitat 2013 de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en
els pressupostos de despeses de l’exercici 2013.
Sisè.- APROVAR el model d’acceptació i de justificació dels recursos del Pla (Annex
I).
Setè.- AUTORITZAR, expressament i tan àmpliament com sigui possible en dret, al
Diputat delegat per a la Cooperació local per adoptar les mesures oportunes de
desplegament d’aquest règim, a través d’actes administratius, de tràmits o qualificats.
Vuitè.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord als beneficiaris, als efectes legals
oportuns.
Novè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, al Diputat delegat del Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, al Diputat delegat per a la Cooperació Local, al
Coordinador General, als portantveus del grups polítics de la Diputació, al
Departament de Cooperació Local, a la Secretaria i a la Intervenció i Tresoreria, als
efectes del seu coneixement.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
6.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Compra
escombradora” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament
d’Arenys de Munt.- 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 d'Arenys de Munt, presentada
en data 27/09/2012 per finançar la inversió “Compra escobradora” 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 d'Arenys de Munt
Compra escombradora
175.000 €
0%
5
96/2012

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.
7.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Reforma centre cívic
Bigues” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Bigues i
Riells.- 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 Bigues i Riells, presentada
en data 07/06/2012 per finançar la inversió “Reforma centre cívic Bigues” 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 Bigues i Riells
Reforma centre cívic Bigues
175.000 €
0%
10
64/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
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8.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta
mil sis-cents vint-i-quatre euros amb cinquanta-nou cèntims (50.624,59) € per a
finançar l’actuació local “Obra comp. colònia el Guixaró” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Casserres.- 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 reclamacióº 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 Casserres, presentada en
data 01/10/2012 per finançar la inversió “Obra comp. colònia el Guixaró” 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 Casserres
Obra comp. colònia el Guixaró
50.624,59 €
0%
10
94/2012

28

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil sis-cents vint-i-quatre euros
amb
cinquanta-nou
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.
9.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-quatre mil (54.000) € per a finançar l’actuació local “Leds urbanització
Penyora” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Castellcir.- 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 Castellcir, presentada en
data 06/08/2012 per finançar la inversió “Leds urbanització Penyora” 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:

Ajuntament de Castellcir
Leds urbanització Penyora
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Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

54.000 €
0%
10
86/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-quatre mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
10.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Soterrament alta
tensió” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix.- 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’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, presentada en data 30/07/2012 per finançar la inversió “Soterrament alta
tensió” 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:

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Soterrament alta tensió
175.000 €
0%
10
82/2012

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.
11.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import dinou mil
(19.000) € per a finançar l’actuació local “Mobiliari urbà i maquinària” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Martorelles.- 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 Martorelles, presentada en
data 27/09/2012 per finançar la inversió “Mobiliari urbà i maquinària” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.

31

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 Martorelles
Mobiliari urbà i maquinària
19.000 €
0%
5
97/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dinou mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
12.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
cinquanta-sis mil (156.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions diverses”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Martorelles.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
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Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Martorelles, presentada en
data 27/09/2012 per finançar la inversió “Inversions diverses” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Martorelles
Inversions diverses
156.000 €
0%
10
98/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent cinquanta-sis 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.
13.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-set mil (57.000) € per a finançar l’actuació local “Adquisicions
diverses” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Montgat.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
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Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montgat, presentada en data
02/10/2012 per finançar la inversió “Adquisicions diverses” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montgat
Adquisicions diverses
57.000 €
0%
5
100/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-set 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
quatre mil (104.000) € per a finançar l’actuació local “Compra software” al 0%
d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Montgat.- 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.
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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 Montgat, presentada en data
02/10/2012 per finançar la inversió “Compra software” 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 Montgat
Compra software
104.000 €
0%
5
101/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent quatre mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
15.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import catorze
mil (14.000) € per a finançar l’actuació local “Inversió funcionament serveis” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Montgat.- 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 Montgat, presentada en data
02/10/2012 per finançar la inversió “Inversió funcionament serveis” 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 Montgat
Inversió funcionament serveis
14.000 €
0%
10
99/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de catorze mil euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
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16.- Dictamen que es proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pg. Circumval·lació,
sector NE” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Navàs.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 Navàs, presentada en data
05/10/2012 per finançar la inversió “Pg. Circumval lació, sector NE” 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 Navàs
Pg. Circumval·lació, sector NE
175.000 €
0%
10
105/2012
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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.
17.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
trenta-cinc mil (35.000) € per a finançar l’actuació local “Compra vehicles brigada
obres” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Premià de
Dalt.- 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 Premià de Dalt, presentada
en data 20/09/2012 per finançar la inversió “Compra vehicles brigada obres” 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:

Ajuntament de Premià de Dalt
Compra vehicles brigada obres
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Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

35.000 €
0%
5
95/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-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.
18.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import trenta-dos
mil cinc-cents noranta-un (32.591) € per a finançar l’actuació local “Informàtica”
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Sadurní
d'Anoia.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,
presentada en data 04/10/2012 per finançar la inversió “Informàtica” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Informàtica
32.591 €
0%
5
102/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de trenta-dos mil cinc-cents noranta-un 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.
19.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
seixanta-vuit mil dos-cents quatre (68.204) € per a finançar l’actuació local
“Projecte biblioteca i arxiu” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,
presentada en data 04/10/2012 per finançar la inversió “Projecte biblioteca i arxiu” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Projecte biblioteca i arxiu
68.204 €
0%
10
103/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de seixanta-vuit mil dos-cents quatre 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.
20.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
setanta-quatre mil dos-cents cinc (74.205) € per a finançar l’actuació local
“Equipament material i mobiliari” al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats, a
l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia,
presentada en data 04/10/2012 per finançar la inversió “Equipament material i
mobiliari” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament,
segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Equipament material i mobiliari
74.205 €
0%
5
104/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-quatre mil dos-cents cinc 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.
21.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Perafita d’un import
màxim de quatre-cents seixanta-cinc mil cinc-cents onze euros amb
quaranta-cinc cèntims (465.511,45) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
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L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Perafita presentà en data 16/10/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 465.511,45 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Perafita atorgant una
línia de préstecs-pont d’un import màxim de 465.511,45 € que amb caràcter limitatiu
es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

465.511,45 €
€
€
€

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Perafita d’un import
màxim de 465.511,45 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

465.511,45 €
€
€
€

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Perafita, d'acord amb la minuta tipus,
que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
22.- Dictamen que proposa declarar un conjunt de béns informàtics, que consten
a l’Inventari de Béns, com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de
l’Inventari i autoritzar la seva cessió gratuïta a favor de diferents entitats i
Ajuntaments.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President
Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
Amb motiu de l’escrit de data 24 de juliol de 2012, enviat a aquesta Oficina des de la
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica d’aquesta Corporació, s’inicia la
tramitació de l’expedient administratiu oportú per a la cessió de diversos béns
informàtics per haver quedat obsolets.
Vistos la Memòria i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 27 i 28 de setembre, respectivament.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 1 de
d’octubre de 2012, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efectes no utilitzables.
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Atès que els esmentats béns no poden ésser d’utilitat per cap altre Servei o
departament de la Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques i al seu
grau d’obsolescència.
Atès que diferents entitats i Ajuntaments s’han mostrat interessats en els esmentats
béns, per tal de destinar-los a les seves finalitats específiques, i que estan inscrits en
el registre especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris
per a la cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades per al Ple
de la Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
Vist l’apartat 3.2.g de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar els béns mobles relacionats, que seran cedits a diferents entitats i
Ajuntaments, com a efectes no utilitzables per a la Diputació de Barcelona, d’acord
amb el que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari els esmentats béns, aplicant el supòsit específic
de “baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta dels esmentats béns a diferents entitats i
Ajuntaments, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-los, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part de les entitats i ajuntaments indicats, que haurà de ser notificada a
la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i
efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis d’Esports
23.- Dictamen que proposa aprovar la reducció de l’import de l’ajut econòmic per
concessió directa, mitjançant conveni específic, en el marc del Règim de
concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació, per
a la implementació del “Projecte de dinamització esportiva de l’Alt congost C-17
2012-2015”, formalitzat amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles,
Figaró-Motmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona el 15 de juny de
2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i
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President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de març de
2012, es va aprovar l’ajut econòmic per concessió directa, mitjançant conveni
específic, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i
activitats del Pla de concertació, per a la implementació del “Projecte de dinamització
esportiva de l’Alt Congost C-17 2012-2015”, formalitzat amb els ajuntaments
d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles,
Tagamanent i Tona el 15 de juny de 2012.
El pacte 4.1.A) de l’esmentat conveni preveu que l’aportació de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2012 estava calculada en funció de la incorporació, amb efectes
d’1 d’abril de 2012, d’un/a tècnic/a esportiu/va que coordinés les activitats a realitzar
en els municipis participants en el Projecte, i que cas que aquesta incorporació fós
posterior a la data prevista, l’aportació de la Diputació es reduiria de forma
proporcional.
Tanmateix, el pacte 5 del conveni referenciat estableix que el primer pagament de
l’aportació de la Diputació de Barcelona per a l’any 2012 es tramitarà un cop signat el
conveni, prèvia acreditació de la contractació del/la tècnic/a i de la data d’inici del
contracte.
Vist que la incorporació de la tècnica esportiva s’ha produït amb efectes d’1 d’agost de
2012, cal procedir a la reducció de la quantitat de setze mil vuit-cents trenta-tres euros
amb trenta-dos cèntims (16.833,32) €, corresponent als mesos d’abril, maig, juny i
juliol de 2012, anteriors a la contractació del tècnic.
Vist l’ epígraf 10.2.e) de la Refosa 1/2012, 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, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la reducció de l’import de l’ajut econòmic per concessió directa,
mitjançant conveni específic, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport
a serveis i activitats del Pla de concertació, per a la implementació del “Projecte de
dinamització esportiva de l’Alt congost C-17 2012-2015”, formalitzat amb els
ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà, Centelles, Figaró-Motmany, Sant Martí de
Centelles, Tagamanent i Tona el 15 de juny de 2012, en haver estat la incorporació del
tècnic esportiu posterior a la data prevista en el pacte 4.1.A).
Segon.- Alliberar la quantitat de setze mil vuit-cents trenta-tres euros amb trenta-dos
cèntims (16.833,32) €, amb càrrec a l’aplicació G/30400 – 341A0 – 46252 del
pressupost ordinari de despeses vigent per a l’exercici 2012.
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Tercer.- Notificar els presents Acords als ajuntaments d’Aiguafreda, Balenyà,
Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de Centelles, Tagamanent i Tona.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
24.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions, en matèria de
Cultura de la Diputació de Barcelona, per a les actuacions incloses dins de les
programacions professionals estables d’iniciativa municipal per al segon
semestre de 2012 en el marc del Protocol de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals.- 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 14 de juny de 2012 (registre de resolucions 355/2012) es varen aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores de
les subvencions per al segon semestre de 2012 en el marc del Protocol d’adhesió al
Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals (publicades al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 25 de juny de 2012), d’acord amb l'Ordenança General
de Subvencions de la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen,
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.
Amb data 26 de juliol de 2012 (registre de resolucions 481/2012) es va aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, la convocatòria per a la
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les
bases reguladores descrites en el paràgraf precedent. Aquesta convocatòria va ser
publicada al BOPB de data 3 de setembre de 2012.
De conformitat amb l’article 9 de l’esmentada convocatòria de concessió de
subvencions, 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 de Cultura (com a
presidenta de l’Òrgan responsable), pel Coordinador en matèria de Cultura, per un/a
representant de la Presidència de la Corporació, per un/a representant de la
Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, pel Gerent dels Serveis de
Cultura de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, per la cap de l’Oficina de
Difusió Artística i per un tècnic en matèria de Cultura de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies; per dirigir la instrucció del procediment i formular la corresponent
proposta de resolució de la convocatòria 04273/12, 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.
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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 23 d’octubre de 2012, que
s’adjunta com annex II.
Atès que l’import total, que la Junta de Govern de data 26 de juliol de 2012 va aprovar
per a aquesta convocatòria pública, és de tres-cents seixanta mil (360.000) €, amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries:G/40103/335A0/46203,G/40103/335A0/46903
i G/40103/335A0/48903.
Atès la participació d’un Consorci a la convocatòria de subvencions ha fet necessari
habilitar l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46703, aplicació pressupostària que
inicialment no estava prevista.
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 matèria de Cultura de la Diputació
de Barcelona, per a les actuacions incloses dins de les programacions professionals
estables d’iniciativa municipal per al segon semestre de 2012 en el marc del Protocol
de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals, 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

1203004148 / 7
1203004148 / 8
1203004148 / 1
1203004148 / 2
1203004148 / 3
1203004148 / 4
1203004148 / 5
1203004148 / 6
1203004148 / 9
1203004148 / 10
1203004148 / 11
1203004148 / 12
1203004148 / 13
1203004148 / 14
1203004148 / 15
1203004148 / 16
1203004148 / 17
1203004148 / 18

P0801400C
P0800300F
P0800600I
P0800700G
P0801200G
P0814200B
P0814700A
P0829000I
P0801800D
P0825200I
P0805300A
P0805500F
P0826600I
P0816800G
P0807800H
P0810000J
P0808700I
P0810700E

Ens local
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament d’Alella
Ajuntament d’Arenys de Mar
Ajuntament d’Arenys de Munt
Ajuntament d’Avinyò
Ajuntament d’Òdena
Ajuntament d’Olivella
Ajuntament d’Ullastrell
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de L’Estany
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Lliça de Vall

48

Nombre
Punts d’actuacions
amb suport
30
2
28
3
41
11
35
3
38
6
35
3
34
5
28
1
34
3
35
5
35
2
43
10
36
1
39
6
32
1
42
18
39
4
33
2

Total
import
atorgat
762,30 €
1.597,20 €
8.030,68 €
1.706,25 €
4.069,79 €
1.069,96 €
2.606,44 €
675,26 €
1.388,24 €
4.793,25 €
1.848 €
7.542,15 €
1.452 €
5.139,34 €
907,50 €
18.953 €
1.631,30 €
1.181,86 €

Núm. Operació
comptable

NIF

1203004148 / 19
1203004148 / 20
1203004148 / 21
1203004148 / 22
1203004148 / 23
1203004148 / 24
1203004148 / 25
1203004148 / 26
1203004148 / 27
1203004148 / 28
1203004148 / 29
1203004148 / 30
1203004148 / 31
1203004148 / 32
1203004148 / 33
1203004148 / 34
1203004148 / 35
1203004148 / 36
1203004148 / 37
1203004148 / 38
1203004148 / 39
1203004148 / 40
1203004148 / 41
1203004148 / 42
1203004148 / 43
1203004148 / 44

P0811900J
P0812400J
P0813400I
P0815500D
P0815800H
P0823000E
P0818200H
P0818300F
P0818600I
P0819500J
P0819900B
P0820100F
P0821200C
P0821400I
P0821600D
P0825600J
P0827500J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828400B
P0829700D
P0829900J
P0830800I
P0821700B
B65310062

1203004148 / 59

V61812574

1203004148 / 45
1203004148 / 46
1203004148 / 47
1203004148 / 48
1203004148 / 49

P0800003F
B62722442
P0800072A
P5810101E
B64471923

1203004148 / 50

P5830601J

1203004148 / 51

P5820404A

1203004148 / 52

P5811301J

1203004148 / 53

G08894644

1203004148 / 54

P5808501J

1203004148 / 55
1203004148 / 56
1203004148 / 57
1203004148 / 58

P5808802B
P5828501F
B64995871
B63142848

Ens local

Nombre
Punts d’actuacions
amb suport
32
5
36
7
30
5
38
2
45
8
35
1
30
1
39
6
44
31
38
8
38
10
39
5
37
2
33
4
37
6
27
1
30
2
35
4
41
6
30
2
39
9
40
4
43
26
43
10
38
3
42
16

Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Mar
Badalona Cultura, SL
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
38
(Vilassar de Dalt)
Entitat Municipal Descentralitzada Valldoreix
37
Granollers Escena, SL
43
Institut Municipal d’Acció Cultural (Mataró)
43
Institut Municipal d'Igualada
44
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
48
OAL Patronat Teatre Cal Bolet
42
(Vilafranca Penedès)
OAMCC Sant Cugat
44
Patronat de Serveis d'Atenció a les persones de
36
Martorell
Patronat Municipal de Cultura (Ripollet)
41
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i
41
Joventut de Les Franqueses del Vallès
Patronat Municipal de Serveis Comunitaris de Gavà
38
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum (Torelló)
43
Premià Serveis Municipals, SLU
39
Viladecans Qualitat, SL
44
TOTALS

Total
import
atorgat
2.781,92 €
3.485,94 €
4.059,55 €
1.237,43 €
7.952,48 €
826 €
172,43 €
2.626,62 €
18.236,84 €
6.058,40 €
7.914,35 €
2.786,20 €
1.185,32 €
2.774,69 €
4.923,17 €
550,55 €
1.744,04 €
2.658,80 €
5.568,83 €
972,18 €
6.724,22 €
3.789,45 €
22.994,96 €
7.948,59 €
1.295,91 €
13.810 €

1

152,46 €

3
27
34
9
42

1.549,28 €
21.354,10 €
19.207,22 €
8.632,53 €
22.999,50 €

12

14.696,85 €

27

22.999,84 €

4

2.010,69 €

6

6.028,83 €

9

4.586,15 €

2
8
4
35
493

1.367,30 €
9.052,62 €
3.715,50 €
21.110 €
359.896,26 €

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa total de tres-cents cinquanta-nou mil
vuit-cents noranta-sis euros amb vint-i-sis cèntims (359.896,26) € per fer front a les
subvencions que s’atorguen, amb càrrec de les aplicacions pressupostàries següents
del pressupost de l’exercici 2012:
G/40103/335A0/46203 - Import total: Dos-cents setanta-sis
cinquanta-quatre euros amb setanta cèntims (276.754,70) €.
G/40103/335A0/46703
cèntims (152,46) €.

mil

set-cents

- Import total: Cent cinquanta-dos euros amb quaranta-sis
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G/40103/335A0/46903 - Import total : Vuitanta-dos mil nou-cents vuitanta-nou euros
amb deu cèntims (82.989,10) €.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents :
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març
de 2013.
2.- Aquesta justificació es presentarà pel
normalitzats, i revestirà les següents formes:

beneficiari

mitjançant

els

models

En el cas d’ajuntaments i/o ens locals. Per fer efectiva l’aportació de la Diputació,
cal que l’ens beneficiari presenti un certificat del secretari / interventor amb una
relació d’obligacions reconegudes de l’activitat objecte amb el CERTIFICAT DE
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
a) Que l’ens beneficiari te arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat,
així com dels ingressos que financen l’actuació.
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el
100% del seu cost.
c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i
amb la Seguretat Social.
En el cas d’altres ens instrumentals (entitats municipals descentralitzades, els
organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials i les societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer
efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
 Per subvencions d’import superior a 20.000 €
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, 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 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei
General de Subvencions.
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 Per subvencions d’import inferior a 20.000 €
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1.

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

2.

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

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

S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.

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/la
beneficiari/ària.

En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació
aprovada, el suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció
que correspongui a la reducció operada.
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la
Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació 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 presentades que es detallen a continuació, per no
haver formalitzat l’adhesió al Protocol de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals en el
termini establert.
NIF
P5804501D
A58283342

Ens local
Patronat Municipal de Cultura (Cardedeu)
Procornellà SA Auditori de Cornellà

51

Sisè.- Excloure, de les sol·licituds presentades, les actuacions que es detallen a
continuació, segons l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment
de selecció i pels motius que es manifesten:
Per no tractar-se d’espectacles i concerts professionals inclosos dins la temporada
estable. (Article 1)
Ens local
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Carme
Ajuntament de L’Estany
Ajuntament de L’Estany
Ajuntament de L’Estany
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de La Garriga
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Tordera
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Institut Municipal d’Acció Cultural (Mataró)
OAL Patronat Teatre Cal Bolet
(Vilafranca Penedès)
OAMCC Sant Cugat
Viladecans Qualitat, SL
Viladecans Qualitat, SL

Espectacle
Discomòbil temàtica anys '80
Make party
Ball amb Swing Latino
Ball amb Liberty
Ball de Gala
Stresband en concert
Jordi Bru en concert
La convenció
La convenció
El Trencanous
Sou Siscus Live!
Ser o no ser
Els Pastorets somien
Els Pastorets somien
Els Pastorets somien
Els Pastorets somien
Els pastorets de Montmeló
Concert de l'Escola Coral de l'Orfeó Català
Amor, amor, amor,... i a ballar
Music Non Stop
Trobada Jove Orquestra Simfònica del Vallès
Converses íntimes
Concert de la Sellarés Band
Contes d'aquí, d'allà i de més enllà
Va d'estàndards
Concert de Sant Esteve: El Trencanous i altres històries
russes

Data
actuació
06/12/2012
07/12/2012
14/07/2012
15/07/2012
08/09/2012
10/09/2012
08/12/2012
19/10/2012
20/10/2012
15/12/2012
06/10/2012
10/11/2012
25/12/2012
26/12/2012
29/12/2012
30/12/2012
26/12/2012
14/07/2012
26/10/2012
09/11/2012
15/07/2012
14/07/2012
21/07/2012
12/10/2012
03/11/2012
26/12/2012

Blanca Neu

16/12/2012

Orquestra de Cambra Germinals

19/10/2012

La Setena de Beethoven

28/10/2012

Adreça desconeguda
La Bella i la Bestia
La Bella i la Bestia

01/11/2012
01/12/2012
02/12/2012

Per tractar-se d’actuacions que no s’han desenvolupat entre l’1 de juliol i el 31 de
desembre de 2012. (Article 1)
Ens local
Institut Municipal d’Acció Cultural (Mataró)

Espectacle
Tarda de Sarsuela

Data
actuació
03/06/2012

Per tractar-se d’actuacions que formen part de programacions que no estan
organitzades directament o indirectament per l’Ajuntament. (Article 1)
Ens local
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL

Espectacle
La llaman copla
Ojos verdes (Miguel de Molina in memoriam)
La Cenicienta Music Hall
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Data
actuació
25/08/2012
25/08/2012
28/08/2012

Ens local
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL

Espectacle
Dani Pérez en directo 2.0
Velando a julio
Una comèdia Dalirant
Glòria de Vivaldi
Al fons del calaix
Desapareguts
Quan el fang pren la paraula
Gust de cendra
Gust de cendra
El zoo de cristal
V-E-U-S
L'espera, abril 1945
Dos en conserva
La síndrome caucàsica
El ruido de los huesos
El niño que soñaba

Data
actuació
31/08/2012
19/09/2012
21/09/2012
23/09/2012
06/10/2012
16/10/2012
20/10/2012
26/10/2012
27/10/2012
03/11/2012
17/11/2012
24/11/2012
01/12/2012
08/12/2012
15/12/2012
22/12/2012

Per tractar-se d’actuacions de les quals no s’ha acreditat que es faci pagar un preu
d’entrada. (Article 1)
Ens local
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament d’Aiguafreda
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Vallromanes
Institut Municipal d’Acció Cultural (Mataró)
Institut Municipal d’Acció Cultural (Mataró)
Institut Municipal d’Acció Cultural (Mataró)
Institut Municipal d'Igualada
Institut Municipal d'Igualada
Institut Municipal d'Igualada

Espectacle
Orquestra La clau de sol
Havaneres Mar i Vent
Zdzislaw Grygus en concert
Orquestra La clau de sol
Dos grans del barroc italià "Antonio Vivaldi i Arcangelo Corelli"
Descobrint camins
Concert commemoratiu
La Banda dansa!
A dues bandes
Safrà i Serafí
Concert desconcertant
Landry el rumbero (Trio)
Concert d'orgue
Concert d'orgue
Concert d'orgue
Àries i duos de música sacra dels segles XVII i XVIII
Cantus Firmus. Octet vocal de veus mixtes
Stella Splendens. Una visió actual del Llibre Vermell de
Montserrat
Oratori de Camille Saint-Saëns

Institut Municipal d'Igualada
Patronat de Serveis d'Atenció a les
Em patina la mandarina
persones de Martorell
Patronat de Serveis d'Atenció a les
Cau la nit
persones de Martorell

Data
actuació
15/08/2012
16/08/2012
13/11/2012
08/12/2012
06/10/2012
11/09/2012
11/11/2012
22/07/2012
05/07/2012
12/07/2012
07/07/2012
28/09/2012
15/07/2012
18/07/2012
21/07/2012
07/10/2012
21/10/2012
25/11/2012
16/12/2012
06/10/2012
06/10/2012

Per tractar-se d’actuacions que estan incloses a la programació de la festa major en
municipis majors de 5.000 habitants. (Article 1)
Ens local
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Espectacle
Cabaret Elegance
Santi Millán live!
ES3
La sonrisa del silencio
Mediopelo
Cabaret Elegance
Karroart
Acorde
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Data
actuació
13/08/2012
30/09/2012
27/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
27/07/2012
02/09/2012

Ens local
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Granollers Escena, SL
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
Patronat de Serveis d'Atenció a les
persones de Martorell
Patronat de Serveis d'Atenció a les
persones de Martorell
Patronat de Serveis d'Atenció a les
persones de Martorell
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
(Torelló)
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
(Torelló)
Premià Serveis Municipals, SLU
Viladecans Qualitat, SL

Con todos mis respetos
Mimix
Joan Pera, Capri
Landry el Rumbero (Quintet)
Hablamos
Cançó d'amor i de guerra
Cançó d'amor i de guerra
La magia de la mente
Violines y trompetas
Cabaret
Parecido no es lo mismo
Pippi Langstrump
El sopar dels idiotes
El sopar dels idiotes
Montserrat Caballé, 50 anys
Concha, yo lo que quiero es bailar
Concha, yo lo que quiero es bailar

Data
actuació
03/09/2012
09/11/2012
09/11/2012
11/11/2012
06/07/2012
07/07/2012
08/07/2012
30/08/2012
31/08/2012
01/09/2012
01/09/2012
24/08/2012
24/08/2012
25/08/2012
26/08/2012
27/08/2012
27/08/2012

A2Bandes

14/08/2012

Tandarica circus

14/08/2012

Cabaret Elegance

14/08/2012

Cabaret Elegance

29/07/2012

Joan Pera, Capri

31/07/2012

El show Joan Pera
Concha, yo lo que quiero es bailar

09/07/2012
09/09/2012

Espectacle

Per tractar-se d’actuacions que han rebut subvencions o ajuts directes o indirectes
d’algun altra programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona. (Article 1)
Ens local
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilassar de Mar
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat

Espectacle
Safrà i Serafí
Llepafils
Gong! La història de la Dragona Mina-Li
Concert de Coral Xalesta
The Gospel X-Perience!
Clònica d'humor
Pep Sala en concert
Andrea Motis & Joan Chamorro Trio
Els dolents (Shakespeare's villains)
Edu Cayuela
Pegados
Música Contada
Marina Rossell canta Moustaki (Trio)
Gran musical
Foc al tribunal
Raspall
El príncep feliç
La rateta que...
Egos petits: En Joan sense por
De veure un negre tornar-se tan blanc
Tots aquests dois

Data
actuació
28/10/2012
25/11/2012
30/12/2012
21/12/2012
06/07/2012
13/07/2012
20/07/2012
31/07/2012
03/08/2012
10/08/2012
17/08/2012
24/08/2012
26/08/2012
28/08/2012
22/07/2012
20/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
21/10/2012
26/10/2012
27/10/2012

Per tractar-se d’activitats escèniques i musicals que formen part d’altres circuits o
xarxes existents i les que formen part de festivals o programacions extraordinàries:
(Article 1)
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Ens local
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament del Prat de Llobregat
Manresana d’Equipaments Escènics, SL
OAMCC Sant Cugat
Viladecans Qualitat, SL

Espectacle
El follet valent va a la ciutat
La camisa de l'home feliç
Menuda
La caputxeta vermella
El planeta Lares
Xefs
Tosca
Tosca
Tosca

Data
actuació
30/09/2012
21/10/2012
18/11/2012
21/10/2012
18/11/2012
23/12/2012
14/11/2012
09/11/2012
11/11/2012

Per tractar-se d’actuacions de les quals no s’ha justificat que tinguin un cost de caixet.
(Article 14)
Ens local
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vic
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)
Consorci Centre Teatral Cultural la Massa
(Vilassar de Dalt)

3, 2, 1... Impropon
La màgia d'Eugenio
Posavasos
3, 2, 1... Impropon
Magiactiva
Posavasos
Magia por un tubo
3, 2, 1... Impropon
Posavasos
Mentirijillas
3, 2, 1... Impropon
Posavasos
Màniga curta
3, 2, 1... Impropon
Posavasos
3, 2, 1... Impropon
Festival de valsos i danses
Historia de una escalera
Historia de una escalera
Una Guinda en un Vaso de Martini
SEMBLANZA Danzas de la Tierra
Canta la Cançó
Concert de Nadal

Data
actuació
06/10/2012
06/10/2012
26/10/2012
27/10/2012
27/10/2012
09/11/2012
10/11/2012
10/11/2012
16/11/2012
17/11/2012
17/11/2012
30/11/2012
01/12/2012
01/12/2012
14/12/2012
15/12/2012
30/12/2012
22/09/2012
23/09/2012
27/10/2012
18/11/2012
04/11/2012
25/12/2012

Teló de pedra

06/10/2012

Fuita

20/10/2012

Fuita

21/10/2012

Giselle

27/10/2012

Blues & Rock

10/11/2012

Concert líric amb Maria Miró

17/11/2012

La gàbia de les boges

24/11/2012

La gàbia de les boges

25/11/2012

Casa en el aire

01/12/2012

Els pastorets de El Ternal Teatre

26/12/2012

Els pastorets de El Ternal Teatre

30/12/2012

Espectacle
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Ens local
Institut Municipal d'Igualada
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
OAMCC Sant Cugat
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
(Torelló)
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
(Torelló)
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
(Torelló)
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
(Torelló)
Viladecans Qualitat, SL

Cavallet de cartró
Grease
Grease
Grease
Grease
Grease
Paquita/In the Wake of Bliss/Pálpito
Merry Christmas & Civil Rights
Concert de Nadal
Concert de Nadal

Data
actuació
13/10/2012
19/10/2012
20/10/2012
20/10/2012
21/10/2012
21/10/2012
25/11/2012
22/12/2012
27/12/2012
28/12/2012

Temps

22/09/2012

Casa en el aire

07/10/2012

Verás que todo es mentira

19/10/2012

Planeta I-Neptú

01/12/2012

Casa en el aire

05/10/2012

Espectacle

Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera individualitzada,
en els terminis establerts a l’article 13 de la convocatòria, 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 22 de les Bases i l’article 18 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
Gerència de Serveis de Biblioteques
25.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de
Navarcles, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport
que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca Sant Valentí” d’aquest
municipi, d’acord amb el corresponent conveni.- 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:
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els
seus municipis del servei de biblioteca pública.
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública
com a servei municipal.
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
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En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Navarcles, es creu
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es
transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull l’àmbit de l’assistència
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona ofereix en
relació a la biblioteca pública.
Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles en l’àmbit de l’assistència
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la
“Biblioteca Sant Valentí” d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a
continuació es transcriu:
“I. ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat,
Vicepresident segon i President delegat de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de
la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple,
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch
Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació
núm. 3538/12 de 2 de maig de 2012, publicat al BOPB de 16 de maig de 2012.
AJUNTAMENT DE NAVARCLES, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Llorenç
Ferrer Alós, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Montserrat Sensat Borràs.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir,
convertir-la en coneixement.
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells,
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves
necessitats.
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del Decret
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen
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la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis de més de
cinc mil habitants.
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen
la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació.
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que
disposa la legislació vigent al respecte.
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions.
Al mes de novembre de any 1970 es va inaugurar una Biblioteca al municipi de Navarcles,
la qual forma part de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Es va denominar “Biblioteca Sant
Valentí”, ubicada al carrer Fortià Solà, 11 d’aquest municipi.
L’Ajuntament de Navarcles, amb la voluntat de traslladar a un nou espai aquesta Biblioteca,
fet que comportà la seva ampliació i la millora dels seus serveis, per acord de la Junta de
Govern Local en data 29/07/2010 aprovà definitivament el projecte per a la construcció
d’aquesta nova biblioteca. I en el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011, per decret de la Presidència de la Diputació de dates 3/12/2010 i
7/02/2011 es va resoldre atorgar uns ajuts per import de 150.000 € i 100.00 €,
respectivament
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
El present conveni va ser aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió
del dia 6 de setembre de 2012 i per acord de la Junta de Govern de la Diputació en
data...........
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació
G/40200 332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G/40200 332A0 220, 629, 639 i
G/20300 332A0 216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari de la Diputació de
Barcelona.
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents
PACTES
Primer: Objectiu
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Navarcles, en relació amb
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la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport.
La Biblioteca té la condició de servei públic municipal. I forma part de la Xarxa de
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de
la seva demarcació.
Segon: Denominació de la Biblioteca
La Biblioteca, ubicada al carrer Mura, 1 de Navarcles, amb una superfície útil de 975 m2,
que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i serveis
bàsics, es denomina “Biblioteca Sant Valentí”.
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions.
Tercer: Modificacions
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre
l’Ajuntament i la Diputació.
Quart: Direcció
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic
de la Diputació.
Cinquè: Compromisos
5.1. La Diputació s’obliga a:
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca pública i
el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, i cobrir-ne les suplències. Aquest personal,
orgànicament depenent de la Diputació, dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament
de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, participarà en el procés de selecció del
director o directora que endegarà la Diputació.
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents.
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca
a la seva col·lecció.
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi
d’experiències i iniciatives.
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació.
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa.
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5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de la Lectura Pública de Catalunya i
al Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya.
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents.
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet.
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació.
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació.
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura.
5.2. L’Ajuntament s’obliga a:
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els
termes que recull la clàusula sisena.
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el
Mapa de la Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà
en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament.
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura,
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual.
5.2.5. Aportar un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual quantia que
aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés de la
Biblioteca.
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu
contingut, llevat de l’equipament informàtic.
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips – aula informàtica i altres espais -, feta
excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació.
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les
d’Internet (aula d’informàtica).
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca.
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts.
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana,
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat.
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de
personal de la Biblioteca sobre el Pla d’Emergència.
5.2.13. Acceptar les normes reguladores de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats.
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Sisè: Funcions i serveis
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local.
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica
general.
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que
s’especifica en l’annex. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca de
34 hores setmanals.
Setè: Comissió de Seguiment
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació.
Vuitè: Vigència
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit i amb sis mesos d’anticipació.
Causes d’extinció d’aquest conveni: per mutu acord, per resolució, o per qualsevol altre
causa admissible en dret.
Disposició transitòria
Actualment, hi ha una tècnica auxiliar adscrita la Biblioteca de Navarcles que és funcionària
de plantilla de la Diputació de Barcelona; quan per jubilació o qualsevol altre motiu aquesta
persona deixi de prestar els seus serveis en aquesta Biblioteca, li pertocarà a l’Ajuntament
assumir la seva substitució.”

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
Ramaders Codina, SCP, en resolució de l’expedient núm. 2012/5428.- 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 Ramaders Codina SCP, de data 20/06/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 25/06/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4131, al punt
quilomètric 10+050, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Puig-Reig (Exp.
núm. 2012/5428).
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Atès l’informe tècnic emès, en data 18/09/2012, 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 Instal·lació de rètol
informatiu
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:








Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense
fer constar el nom de l’establiment.
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 la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
d’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 relació amb el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011,
número de Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades
d’Àrees, de Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en
favor de diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per Ramaders Codina SCP, en relació amb l’expedient número 2012/5428.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ramaders Codina SCP, autorització
d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-4131, al punt quilomètric
10+050, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Puig-Reig (Exp. núm.
2012/5428), 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 a Ramaders Codina SCP, amb domicili a
efectes de notificacions a Puig-reig (08692), Casa El Serrat de Fonollet, amb indicació
dels recursos procedents.
27.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
B.G.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/6469.- 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 B.G.C., de data 31/07/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita autorització
d’obres, a la carretera B-502, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Cabrera de Mar (Exp. núm. 2012/6469), de:






Conservació d'edificació, al punt quilomètric 3+202 al 3+217,
Instal·lació de conducció de gas amb paral·lelisme, al punt quilomètric 3+174 al
3+200,
Construcció de tanca diàfana, al punt quilomètric 3+167 al 3+227.
Pavimentació de dos accessos existents, al punt quilomètric 3+174 al 3+202,
Moviment de terres, al punt quilomètric 3+167 al 3+220
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Atès l’informe tècnic emès, en data 21/09/2012, 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’Obres de conservació
d'edificació
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:



Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no
impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de
l’edificació existent.”

“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’Instal·lació de
conducció de gas amb paral·lelisme.
Atès el que disposa l’article 104c del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:






Es replantejarà la situació definitiva de la conducció en presència del zelador
d'aquesta Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
La conducció en paral·lelisme es situarà íntegrament fora de la zona de domini
públic, es a dir, a més de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació o sota
vorera existent i sempre en el metre més exterior respecte l’ aresta exterior de la
calçada.
Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de vorera o sòl
afectat i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència
de les obres autoritzades.
Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les
especificacions de la norma 8.3-IC.”

“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.
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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 de pavimentcaió de dos
accessos existents.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:







Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 15 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.

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




No es realitzarà cap actuació en la zona de domini públic, es a dir, en una franja
de terreny de 3 metres d’amplada mesurada des de l’aresta exterior de
l’esplanació.
El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent
resultant màxim de 3(H):2(V).
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.”

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; 164,58 €, per concessió d'autorització en trams
no urbans de carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas electricitat,
clavegueram, telefòniques i altres de similars, incloent-hi els túnels, fins a 1 metre
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quadrat de secció; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de
carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat, clavegueram,
telefòniques i altres de similars, incloent-hi els túnels, per la implantació de càmares de
registre o similars; 57 €, per concessió d'autorització en trams no urbans de carretera
per tancaments diàfans.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
d’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 relació amb 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 B.G.C., en relació amb l’expedient número 2012/6469.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a B.G.C., autorització d’obres, a la
carretera B-502, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Cabrera de Mar
(Exp. núm. 2012/6469), de:






Conservació d'edificació, al punt quilomètric 3+202 al 3+217,
Instal·lació de conducció de gas amb paral·lelisme, al punt quilomètric 3+174 al
3+200,
Construcció de tanca diàfana, al punt quilomètric 3+167 al 3+227.
Pavimentació de dos accessos existents, al punt quilomètric 3+174 al 3+202,
Moviment de terres, al punt quilomètric 3+167 al 3+220

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.

66

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; 164,58 €, per
concessió d'autorització en trams no urbans de carretera per conduccions subterrànies
d'aigua, gas electricitat, clavegueram, telefòniques i altres de similars, incloent-hi els
túnels, fins a 1 metre quadrat de secció; 50,63 €, per concessió d'autorització en trams
no urbans de carretera per conduccions subterrànies d'aigua, gas, electricitat,
clavegueram, telefòniques i altres de similars, incloent-hi els túnels, per la implantació
de càmares de registre o similars; 57 €, per concessió d'autorització en trams no
urbans de carretera per tancaments diàfans.
Cinquè.- Notificar la present resolució a B.G.C., amb domicili a efectes de notificacions
a XXX (XXXXX), XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
28.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de Unió
Comercial Casellas, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6883.- 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 Unió Comercial Casellas, S.L., de data 07/09/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 10/09/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de manteniment d’elements de l’interior de la nau situada
a la zona d’afectació de la carretera BV-4608, del punt quilomètric 19+965 al 20+055,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (Exp. núm. 2012/6883).
Atès l’informe tècnic emès, en data 04/10/2012, 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 de manteniment
d’elements de l’interior de la nau situada a la zona d’afectació de la carretera.
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:



Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Només són autoritzades les obres de mera conservació i manteniment que no
impliquin reconstrucció o millora. No són autoritzades obres de consolidació
d’edificacions i instal·lacions existents que impliquin un augment de volum de
l’edificació existent.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012,
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import
de 50,63 €, per informe o expedient.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
d’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 relació amb 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 Unió Comercial Casellas, S.L., en relació amb l’expedient número
2012/6883.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Unió Comercial Casellas, S.L.,
autorització d’obres de manteniment d’elements de l’interior de la nau situada a la zona
d’afectació de la carretera BV-4608, del punt quilomètric 19+965 al 20+055, marge
dret, tram no urbà, al terme municipal de Manlleu (Exp. núm. 2012/6883), que s’hauran
de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons
les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Unió Comercial Casellas, S.L., amb domicili a
efectes de notificacions a Les Masies de Voltregà (08509), carrer Santiago Rusiñol, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
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29.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.M.G., en resolució de l’expedient núm. 2012/7371.- 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.M.G., de data 19/09/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació, en data 21/09/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de construcció d'un magatzem agricola, a la carretera BV-2156, al punt
quilomètric 0+440, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Fe del
Penedès (Expedient núm. 2012/7371).
Atès l’informe desfavorable que, en data 05/10/2012, ha estat emès pels tècnics de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció d'un
magatzem agricola.
Atès el que disposa l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que:


Resten prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de
qualsevol tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia
d’edificació, situada a 25 metres en aquest tipus de carretera.”

Atès el que preveu l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya:
“Article 104f
f) Instal•lacions confrontants amb la carretera
A més de complir les condicions que, en cada cas, siguin exigibles segons les
característiques de la instal•lació, les edificacions han de quedar sempre per
darrera de la línia d'edificació. Davant d'aquesta línia no s'autoritzen més obres
que les necessàries per a vials, illots o zones enjardinades. Els aparcaments són
autoritzables fora de la zona de servitud.”
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 la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
d’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 relació amb el Decret de la Presidència de data 26 de juliol de 2011,
número de Resolució 7392/2011, sobre nomenament de Presidències delegades
d’Àrees, de Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en
favor de diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr. J.M.G., en relació amb
l'expedient número 2012/7371 que es transcriu en la part expositiva del present
Dictamen.
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres de construcció d'un
magatzem agricola, a la carretera BV-2156, al punt quilomètric 0+440, marge
esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Fe del Penedès (Expedient
2012/7371).
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. J.M.G., amb domicili a XXX (XXXXX),
XXX, X, amb indicació dels recursos procedents.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
30.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les
subvencions en règim de concurrència competitiva als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els
equipaments pedagògics existents als parcs naturals, exercici 2013.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que la Diputació de Barcelona té adjudicats a diferents concessionaris,
l’explotació dels equipaments pedagògics de les finques de la seva propietat, “La
Traüna”, “Vallcàrquera” i “Can Grau”.
Atès que la Corporació té amb l’equipament pedagògic “Escola de Natura del
Corredor” un conveni de col·laboració per a la realització d’activitats pedagògiques.
Atès que la Corporació té subscrit un conveni amb l’Ajuntament de Castelldefels, per
tal d’incloure com equipament del Parc l’equipament de Cal Ganxo.
Atès que en aquests centres pedagògics es duen a terme programes d’activitats
medioambientals en règim d’internat per als centres d’educació infantil i
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, de la província de Barcelona,
de conformitat amb els programes pedagògics establerts i els plecs de condicions que
regeixen el desenvolupament dels contractes de concessió administrativa.
Atès que obren fixats en les respectives adjudicacions els preus que, per dia i assistent
a l’equipament, ha de percebre directament de l’escola l’adjudicatari de la concessió.
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Atès que l’objectiu que ha perseguit aquesta Corporació amb la creació dels
equipaments pedagògics ubicats en els parcs naturals que gestiona i que són
explotats, com s’ha dit anteriorment, en règim de gestió indirecta, és que el major
nombre d’escolars d’aquesta província assisteixin als cursets que s’imparteixen i
puguin adquirir coneixement i contacte amb la natura.
Atès que per part de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals s’han redactat unes
Bases per a l’atorgament de subvencions als centres d'educació infantil i
d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments
pedagògics existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per a
l’exercici 2013.
Atès que a les esmentades Bases hi figuren les condicions que exigeixen per optar a
les subvencions, procediment de sol·licitud, justificació i cobrament per a les referides
escoles, amb la declaració formal que els imports subvencionats han de destinar-se
per facilitar l’accés de les escoles i centres, a les escoles de natura existents en els
parcs naturals.
Atès que la Gerència de Serveis d’Espais Naturals , ha considerat oportú proposar la
convocatòria , per a la concessió d’ajuts econòmics adreçats als centres d’educació
infantil i d’ensenyament primari i secundari que utilitzin els equipaments pedagògics
existents als parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona per a l’any 2013.
Vista l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de
Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple
de la Corporació de 10 de desembre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 13, annex 1, de data 15 de gener de 2009.
Atès que d’acord amb l’article 12.1. de l’Ordenança, conjuntament o prèviament a la
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents
bases específiques.
Atès que la convocatòria s’ajusta a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS) i presenta el contingut que preveu l’article 23.2 de la pròpia Llei.
Atès que el procediment de concessió de les subvencions en règim de concurrència
competitiva, és la forma ordinària de concessió de subvencions, conforme determina
l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés
de selecció, procedeix publicar el corresponent anunci, al Butlletí Oficial de la
Província, del contingut de les bases específiques i de les convocatòries en el qual es
determina el termini de presentació de les sol·licituds.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions i que fa referència l‘article 5 de
l’Ordenança General de Subvencions.
Atès que les bases específiques s’han elaborat en el marc de l’Ordenança General
reguladora de l’activitat subvencionadora de la Diputació de Barcelona i de les entitats

71

que en depenen, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei
General de Subvencions.
Vist els apartats 3.3.b i 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, el gerent de Serveis d’Espais Naturals proposa al Vicepresident 3r.
i president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que elevi a la Junta de Govern
la proposta d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en règim
de concurrència competitiva per als centres d’educació infantil i d’ensenyament primari
i secundari, públics i concertats, que utilitzin els equipaments pedagògics existents als
parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona , durant l’any 2013, de
conformitat amb allò que estableix el capítol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions (LGS) i d’acord amb els principis de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Comú, i el text íntegre de les quals és el següent:
“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER ALS CENTRES
D’EDUCACIÓ INFANTIL I D’ENSENYAMENT PRIMARI I SECUNDARI, PÚBLICS I
CONCERTATS, QUE UTILITZIN ELS EQUIPAMENTS PEDAGÒGICS EXISTENTS ALS
PARCS NATURALS QUE GESTIONA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANY 2013.
Convocatòria 201320125120004373
1.- Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les
subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona a través de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals a les escoles, tant públiques com concertades, ubicades dins de l'àmbit
de la província que realitzin programes d'educació ambiental en els equipaments
pedagògics propietat d'aquesta Diputació que es relacionen a continuació:
1) Parc Natural del Montseny:
- Escola de natura la Traüna
- Escola de natura de Vallcàrquera
2) Parc del Garraf:
- Escola de natura de Can Grau
- Escola de natura de cal Ganxo, que disfruta d’un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la realització d’activitats pedagògiques.
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3) Parc del Montnegre i el Corredor:
- Escola de natura del Corredor, que disfruta d'un conveni de col·laboració amb la
Diputació de Barcelona per a la realització d'activitats pedagògiques.
2.- Finalitat de les subvencions
1) La finalitat de les subvencions als centres d'educació infantil i d'ensenyament primari i
secundari, tant públic com concertat, que utilitzin els equipaments pedagògics
esmentats en el primer paràgraf d’aquestes bases, és obtenir que el major nombre
d'escolars es beneficiïn dels programes d'educació ambiental, a través d'ajuts
econòmics que redueixin el cost d'estada per dia i assistent, que es desenvolupen en
els diferents equipaments. L’estada serà de 2 a 5 dies, inclosa pernoctació.
2) Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les
quals es consideraran nul·les.
3.- Període d’execució
Les activitats i actuacions subvencionades s’hauran de realitzar dins del període comprés
entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2013.
4.- Beneficiaris
Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en la present convocatòria, les escoles,
tant d’ensenyament públic com concertat, ubicades dins l'àmbit de la província de
Barcelona.
El destinatari de la subvenció pot ser la pròpia escola o l'associació de pares i mares del
centre escolar.
5.- Documentació a aportar.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que
acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos.
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
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10) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
11) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
2.- Persones físiques
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a
l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model
normalitzat.
Full de compromís d’estada signat pel concessionari i el sol·licitant indicant els dies
programats d’estada a l’equipament i el número d’alumnes previstos
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).

6.-Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
Haguda compte l’anualitat del curs escolar, en aquesta línia de subvencions s’obren dos
períodes de sol·licitud de subvenció. El primer termini de presentació començarà l’endemà
de la data de publicació d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 de febrer de 2013 inclòs i
el segon termini de presentació és fins el dia 1 d’octubre de 2013, inclòs.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat, en qualsevol dels registres
oficials de la Diputació de Barcelona, així com qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals :
www.diba.cat.parcsn/subvencions i a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, c/Comte d’Urgell,
187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins del termini de l’apartat anterior,
s’anunciarà el mateix dia del seu enviament, mitjançant telegrama o al Núm de fax 93 402
29 26 d’aquesta Gerència de Serveis D’Espais Naturals.
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de
les normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions de la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de subvencions
La proposta de resolució del procediment es basarà únicament en els criteris fixats en el
present article.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els criteris
objectius següents:
1.1 Número de pernoctacions:
-

Estades de 4 pernoctacions: 4 punts.
Estades de 3 pernoctacions: 3 punts.
Estades de 2 pernoctacions: 2 punts.
Estades d’ 1 pernoctació: 1 punt.

1.2 Número d’alumnes que fan l’estada en l’equipament:
- Estada entre 41 i 50 alumnes: 3 punts.
- Estada entre 31 i 40 alumnes: 2 punts.
- Estada entre 20 i 30 alumnes: 1 punt.
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable. Si els imports de subvenció quedessin
reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, no seran ateses
les sol·licituds presentades en segona convocatòria quan el centre hagi estat objecte de
subvenció en la primera convocatòria.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostaria.
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2013 per a la concessió de les subvencions
regulades en les presents bases reguladores serà de 30.000 € i anirà a càrrec a l’aplicació
pressupostària següent: G/50400/173A0/48900.
L’import que és destinarà a la segona convocatòria serà el disponible un cop atorgades les
subvencions en primera convocatòria.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions.
L’import a concedir a cadascuna de les estades subvencionades es determinarà de forma
proporcional entre les escoles sol·licitants, en relació als punts assignats.
L'import de la subvenció serà com a màxim el 40% del preu de l'estada per dia i assistent,
per a les escoles ubicades en municipis situats totalment o parcial dins de l'àmbit dels parcs
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. Per la resta d'escoles de municipis que no
integren els dits parcs naturals la subvenció serà com a màxim del 20% del preu de l'estada
per dia i assistent.
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Per tal de calcular l’import de la subvenció s’aplicarà la fórmula següent:
28€ per alumne x nº d’alumnes x nº de pernoctacions; a la quantitat resultant se li aplicaran
els percentatges següents en relació a la puntuació obtinguda i al fet d’estar l’escola dins de
l’àmbit territorial dels parcs de gestió directa o fora del seu àmbit.
Dintre de parc
Puntuació
7
6
5
4
3
2

Fora de parc

Percentatge
40%
39%
38%
37%
36%
35%

Puntuació
7
6
5
4
3
2

Percentatge
20%
19%
18%
17%
16%
15%

12.- Òrgans competents per 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 Gerència de Serveis d’Espais Naturals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
a.
b.
c.
d.
e.

Un representant de la presidència de la Corporació.
Diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui
Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui.
Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.

Actuant com a secretaria de l’òrgan col·legiat la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport
Jurídic.
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 delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
L’òrgan competent per aprovar la resolució atorgant les subvencions haurà d’emetre la
corresponent resolució abans del 31 de maig de 2013 per a les presentades abans de l’1 de
març i es resoldrà abans del 30 de novembre de 2013 les sol·licituds presentades abans de
2 d’octubre de 2013.
Un cop acordada la concessió de les subvencions aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
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La Manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa , es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació..
14.- Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període de un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació
d’acord amb l’establert a les presents bases.
2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les
diverses partides que l’integren.
5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
16.1. Es consideren despeses subvencionables, als efectes que preveu aquestes Bases
especifiques, aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat
subvencionada, i s’efectuïn dins el període comprès entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de
desembre de 2013.
16.2 No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació.
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16.3. No es consideraran despeses subvencionables:
a. Despeses financeres.
b. Despeses que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin
imputables al projecte subvencionat.
17.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
18.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de setembre
de 2013, en el primer termini i el 31 de gener de 2014, en el segon termini.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
www.diba.cat.parcsn/subvencions i a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, C/Comte d’Urgell,
187, 3a planta, 08036 Barcelona, Telèfon 93 402 24 23.
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu simplificat d’acord amb
el model normalitzat, el qual a més haurà de tenir el següent contingut:
a) Acta de justificant de l’estada com annex A, substituint a la memòria de l’actuació, en la
qual el concessionari i l’escola o departament signaran les dades de l’estada fent
constar: els dies de permanència, nombre d’alumnes, preu per alumne i import final
abonat al concessionari de l’equipament.
b) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al 50% de la subvenció
concedida.
c) L’escola presentarà una enquesta de valoració de l’estada segons model de la Gerència
de Serveis d’Espais Naturals que els serà lliurat pel responsable de l’equipament en que
realitzen l’estada.
L’import de la subvenció a pagar es farà pel nombre d’alumnes que hagi realitzat l’estada
que no podrà superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament.
19.- Deficiències en la justificació.
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà
que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la
reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de
reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti en un
termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que sigui
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb la
conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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20.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves
beneficiaris/àries.
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions,
ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a
les presents bases.
22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció
pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
23.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons
el seu import:



Inferiors a 3.000 € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.
Superiors a 3.000 € en el Butlletí Oficial de la Província.

24.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona
en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans
25.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar
l’excés.
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2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament
de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament.
26.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves
activitats.
27.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en
el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de la Diputació de
Barcelona.
28.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present
exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés legislació concordant.”

Segon.- Aprovar la convocatòria pública per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior.
Tercer.- Aplicar una retenció de crèdit per un import de 30.000 € amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 50400/173A0/48900 del pressupost de 2013.
Quart.- Condicionar l’eficàcia d’aquests acords a l’existència de crèdit en el pressupost
de l’any 2013.
Cinquè.- Exposar al públic l’anunci de les Bases i de la convocatòria de les
subvencions precedents durant el període de vint dies hàbils, als efectes de
reclamacions, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació, d’acord amb allò que estableix l’apartat 2 de l’article
124 del Reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens locals, Decret 179 de 13 de
juny de 1995, i l’article 14.3 de l’Ordenança General de Subvencions, aprovada per
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acord del Pla de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data 15 de
gener de 2009
Així mateix s’inserirà una referència d’aquesta publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat.
Sisè.- Fixar que el termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la
data de publicació d’aquesta convocatòria en el BOP, i finalitzarà el 28 de febrer de
2013 i el 1 d’octubre de 2013 en segon termini.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
31.- 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 Vallirana, amb l’ADF Puig Vicenç i l’Ajuntament de Vallirana.- 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 Vallirana i l’ADF Puig Vicenç 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.
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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: Puig Vicenç – NIF G58386095 – Municipi: Vallirana
Conceptes previstos inicialment:

Cost d’obra

%

Subvenció

Arranjament de la bassa del Puig Bernat consistent
en la instal·lació de tanca perimetral.
També inclou arranjaments d’elements malmesos

2.918,70 €

85

2.480,90 €

Proposta de canvi de destinació:

Cost d’obra

%

Subvenció

85

2.480,90 €

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció
de servei d’un tram del camí de la Vall d’Arús, des del 2.918,70 €
carrer Poeta Pitarra fins a la Font del Salt del Bou

Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Puig Vicenç i a l’ajuntament de Vallirana.
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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