
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
 
Data:    29 de novembre de 2012 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11:10 hores del matí 
Hora d’acabament:  11:20 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Excm.   Sr.   Alberto Fernández Díaz 
Il.lm.      Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lm.      Sr.   Josep Llobet Navarro 
Il.lma.    Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Il.lm.     Sr.   Xavier García Albiol 
Il.lm.     Sr.   Alberto Villagrasa Gil 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells i Berzosa 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lma.   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.   Ramon Riera Macia 
Il.lma.   Sra. Mònica Querol Querol 
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Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Gerard Ardanuy i Mata 
Il.lm.     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 8 de novembre de 2012. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 
2.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya S.L. per a la cooperació en les activitats 
que es desenvolupen al circuit de Catalunya. 
 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
3.- Decret de la Presidència de data 6 de novembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Ple del Consorci Patronat Catalunya 
Món, per a la sessió del dia 7 de novembre de 2012. 
 
4.- Decret de la Presidència de data 19 de novembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació del Reial 
Monestir de Poblet, per a la sessió del dia 20 de novembre de 2012. 
 
Es dóna compte dels decrets següents: 
 
5.- Decret de la Presidència, de 24 d’octubre de 2012, de sol·licitud de diligència 
preliminar a fi d’obtenir la història clínica de M.C.M.E., respecte de la residència 
Sanitas Residencial Les Corts, amb l’objecte de conèixer les seves condicions de salut 
mental en el moment d’atorgar l’últim testament. 
 
6.- Decret de la Presidència, de 30 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs d’empara ordinari 
núm. 415/2012 interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava la sanció de 
pèrdua per destitució del lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball. 
 
7.- Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs núm. 329/2012-A 
interposat per F.C.C i Allianz de Seguros i Reaseguros, S.A. contra el decret que 
desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-16-A, a causa de la 
topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada. 
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8.- Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 247/2012-F3 
interposat per M.E.B.E. contra el decret que la cessava del lloc de treball de cap de 
servei que ocupava i el decret que desestimava el recurs de reposició que va 
presentar contra l’anterior resolució. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 331/2012-2 
interposat per S.V.G i E.C.V. contra el decret que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial que van formular pels danys i perjudicis derivats de 
l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-5001, a causa de l’existència de 
grava a la calçada. 
 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, que 
desestima el recurs 680/2010-I, interposat per J.M.C. contra la resolució que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats 
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera  BV-2421, a causa d’una pedra 
de grans dimensions que es trobava al mig de la calçada. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
Ratificació de: 
 
11.- Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2012, que aprova la relació 
d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les aportacions 
econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012). 
 
Dictamen 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni marc de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada per treballar conjuntament en la 
projecció exterior del municipi. 
 
Servei de Govern Local 
 
13.- Dictamen que proposa rectificar el dictamen aprovat per la Junta de Govern en 
data 12 de juliol de 2012, pel qual es va aprovar la liquidació dels ajuts econòmics 
atorgats en el marc de la convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als serveis i activitats 
del Pla de concertació, en el sentit de deixar sense efecte la revocació d’un ajut. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics corresponents al 
recurs “Punts d’informació i dinamització juvenil als centres d’educació secundària 
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(PIDCES)”, atorgats en el marc de la convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als 
serveis i activitats del Pla de concertació. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
15.- Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 2n. 
trimestre de l’any 2012. 
 
Programa de Crèdit Local 
 
16.- MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de 
cent vint-i-sis mil vuit-cents cinc euros amb onze cèntims (126.805,11) € a l’Ajuntament 
de Montornès del Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya 
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
17.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució de la convocatòria número 
2012/4193 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a 
les associacions de comerciants de la província de Barcelona, per un import total de 
cent deu mil (110.000) €. 
 

Servei del Teixit Productiu 
 

18.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i CECOT per a desenvolupar el projecte d’implantació local 
de la reempresa als centres locals de serveis a les empreses de la província de 
Barcelona, amb una despesa de cinc mil nou-cents quaranta-cinc (5.945) €. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis  de  Cultura 
 

19.- Dictamen que proposa aprovar la modificació, per errors materials, de l’acord 
núm. 627/12 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 25 d’octubre de 
2012, sobre resolució de la segona convocatòria, segons Bases específiques en règim 
de concurrència competitiva, en l’àmbit de Cultura, de subvencions per a activitats 
destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012. 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 2012/6517. 



 5/135

21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. F.T.S., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/6774. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Promociones PA.LU, S.A. 1992 S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6809. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. T.S.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/7202. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 2012/7260. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Farmàcia 
S.M., en resolució de l’expedient núm. 2012/7445. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. S.S.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/7710. 
 
27.- Dictamen que es proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de Cal 
Mossèn, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6473. 
 
Convenis de col·laboració 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, als efectes de l’execució de les obres 
d’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de la carretera BV-1435 sobre el torrent de Can  
Baró”. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, als efectes del traspàs de la titularitat a favor de 
l’Ajuntament del tram de la ctra. BV-5022, del p.k. 0,000 al 0,596 i l’execució de les 
obres de la “Intersecció a la cruïlla de la ctra. BV-5022 i avda. de Carles III”. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mataró, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a 
serveis i activitats del Pla de concertació, als efectes de l’elaboració del Pla de 
Mobilitat Urbana de Mataró. 
 
Ratificació de: 
 
31.- Decret de la Presidència en virtut del qual es proposa aprovar un conveni de 
col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, en el marc del 
Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació, 
als efectes de l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana dels municipis de la 
Mancomunitat. 
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Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les 
subvencions per a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, 
empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic i 
entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals 
gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2013, per un import de dos-cents disset 
mil dos-cents noranta (217.290) €. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per les agrupacions 
de defensa forestal per a la prevenció local d’incendis forestals per a l’exercici 2013, 
per un import de dos milions quatre-cents cinquanta-cinc mil nou-cents dos 
(2.455.902)€. 
 
34.- 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 Vilada. 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació del Programa 
complementari d’urgència social any 2011 en el marc del Règim de concertació de 
l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. 
 

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 8 de novembre de 2012, es pregunta si 
existeix alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per 
unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 

 
2.- Dictamen que proposa aprovar un conveni de col·laboració a formalitzar entre 
la Diputació de Barcelona i Circuits de Catalunya S.L. per a la cooperació en les 
activitats que es desenvolupen al circuit de Catalunya.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist que entre les competències de les Diputacions, establertes per l’article 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, l’article 91 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya en el marc de les competències pròpies dels governs locals establertes en 
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l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 84 EAC) i d’acord tant amb la Llei de bases de 
règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (arts. 66.2 i 91), coopera en el foment del desenvolupament social dels 
municipis del seu àmbit territorial. 
 
Atès que el Circuit de Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat per la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real Automòbil Club de 
Catalunya (en endavant RACC). És una entitat de dret públic dotada de personalitat 
jurídica pròpia, constituïda per temps indefinit, en virtut de Decret 51/1989, de 7 de febrer, 
que té com a funcions principals dotar a Catalunya d’un circuit permanent de velocitat de 
caràcter nacional i internacional i la gestió esportiva del circuit coordinada mitjançant una 
comissió integrada per la Secretaria General de l’Esport, el RACC i les federacions 
esportives catalanes interessades. 
 
Vist que el Circuit de Catalunya té com a objectiu posicionar-se com a referent 
internacional gràcies a la seva capacitat d’innovació. Els seus esforços es concentren en 
convertir-se en un potent motor econòmic de la zona i exportar la marca i valors alrededor 
del món. 
 
Que, tenint en compte aquest objectiu, al Circuit de Catalunya es duen a terme grans 
esdeveniments de fort impacte econòmic, com són: el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran 
Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves del món del motor, com per 
exemple: CEV de motociclisme, CC de motociclisme, 24 hores de motociclisme, 24 hores 
de Barcelona d’automobilisme, CC d’automobilisme, Word Series by Renault, 
Internacional GT Open, Esperit de Montjuïc. 
 
Atès que aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte 
econòmic, i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació 
turística en les dates de celebració dels dos principals esdeveniments (Gran Premi de 
Fórmula 1 i el Gran Premi de Motociclisme), així com un increment de la restauració, 
l’ocupació hotelera i de l’activitat comercial, en general dels municipis del seu àmbit 
d’influència. 
 
És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Consorci Circuit de 
Catalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball que incideix molt 
especialment en els municipis de la confluència del Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Barcelonès i Maresme. 
 
Vist l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya en relació al règim jurídic, 
contingut, procediment dels convenis de col·laboració. 
 
Vista l’apartat 3.4.paràgraf i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, el text literal del qual és el 
següent: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I EL 
CONSORCI CIRCUIT DE CATALUNYA PER A LA COOPERACIÓ EN LES ACTIVITATS 
QUE ES DESENVOLUPEN AL CIRCUIT DE CATALUNYA 
 
INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu  President, l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 6 de juny de 2012; assistit per la Secretària delegada, Sra. Rosa Maria Artiaga Gil, en virtut 
de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 3538/12, de 2 de 
maig de 2012, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 16 de maig de 
2012.  
 
CONSORCI DEL CIRCUIT DE CATALUNYA, constituït en virtut de Decret 51/1989, de 7 de 
febrer, amb NIF Q5856191-A, representat en aquest acte pel Sr. Salvador Servià, en la seva 
qualitat de Director General, segons escriptura de nomenament de data 7 de febrer de 2011 
atorgada davant el notari de Barcelona Sr. Joan Carles Ollé Favaró. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu 
acord fan constar els següents 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. Que la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, en el marc de les competències pròpies dels 

governs locals establertes en l’art. 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat per 
Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i d’acord tant amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
bases de règim local (arts. 31 i 36) com amb el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (arts. 66.2 i 91), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
coopera en el foment del desenvolupament dels municipis del seu àmbit territorial 
mitjançant, entre d’altres, l’assistència i la cooperació amb els ajuntaments del seu àmbit 
territorial que tracten d’impulsar activitats que redunden en la dinamització en els àmbits 
de l’ocupació, de l’esport, el turisme i l’educació. 

 
II. El Circuit de Catalunya va néixer l’any 1989 com un consorci impulsat per la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Montmeló amb el Real Automòbil Club de Catalunya (en 
endavant RACC). És una entitat de dret públic dotada de personalitat jurídica pròpia, 
constituïda per temps indefinit, en virtut de Decret 51/1989, de 7 de febrer, que té com a 
funcions principals dotar a Catalunya d’un circuit permanent de velocitat de caràcter 
nacional i internacional i la gestió esportiva del circuit coordinada mitjançant una 
comissió integrada per la Secretaria General de l’Esport, el RACC i les federacions 
esportives catalanes interessades. 

 
El Circuit de Catalunya té com a objectiu posicionar-se com a referent internacional 
gràcies a la seva capacitat d’innovació. Els seus esforços es concentren en convertir-se 
en un potent motor econòmic de la zona i exportar la marca i valors alrededor del món. 

 
III. Que, tenint en compte aquest objectiu, al Circuit de Catalunya es duen a terme grans 

esdeveniments de fort impacte econòmic, com són: el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran 
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Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves del món del motor, com per 
exemple: CEV de motociclisme, CC de motociclisme, 24 hores de motociclisme, 24 
hores de Barcelona d’automobilisme, CC d’automobilisme, Word Series by Renault, 
Internacional GT Open, Esperit de Montjuïc. 

 
IV. Aquestes activitats es desenvolupen al llarg de l’any i suposen un gran impacte 

econòmic, i tenen la seva manifestació, bàsicament en un increment de l’ocupació 
turística en les dates de celebració dels dos principals esdeveniments (Gran Premi de 
Fórmula 1 i el Gran Premi de Motociclisme), així com un increment de la restauració, 
l’ocupació hotelera i de l’activitat comercial, en general dels municipis del seu àmbit 
d’influència. 

 
És en aquest marc que tant la Diputació de Barcelona com el Consorci Circuit de 
Catalunya veuen en el circuit un pulmó de promoció econòmica i treball que incideix molt 
especialment en els municipis de la confluència del Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Barcelonès i Maresme. 

 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Desenvolupament i 
Ocupació, vol contribuir a la dinamització econòmica dels municipis de la província. 

 
V. Que el Consorci del Circuit de Catalunya és el soci únic de la Societat Circuits de 

Catalunya S.L. que té per objecte social l’administració explotació de circuits, àrees de 
terrenys i edificis per a la realització d’actes esportius i lúdics. L’activitat encomanada al 
Consorci es duu a terme mitjançant la gestió de la seva participació a Circuits de 
Catalunya S.L. 

 
VI. Que cadascun dels representants de les parts manifesta els següents extrems: que la 

corporació o entitat per ell representada té plena capacitat per celebrar i complir el 
present conveni de col·laboració, que el representant té poder suficient per celebrar 
aquest conveni en nom de la seva representada; i que aquest conveni constitueix una 
obligació vàlida i exigible per a la seva representada.  

 
VII. Que la minuta del conveni va ser aprovada per Dictamen de la Junta de Govern  de la 

Diputació de Barcelona, en sessió de data ................ 
 
VIII. En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se plena capacitat per aquest 

acte i de mutu acord, formalitzen el present Conveni subjecte als següents 
 

PACTES 
 
Primer.- Objecte. 
 
L’objecte d’aquest Conveni és establir la col·laboració entre la DIPUTACIÓ DE BARCELONA i 
el CONSORCI CIRCUIT DE CATALUNYA en les activitats que es duen a terme en el Circuit de 
Catalunya l’any 2012. 
 
Entre aquestes activitats destaquen grans esdeveniments de fort impacte econòmic, com són: 
el Gran Premi de Fórmula 1, el Gran Premi Motociclisme, els Test Days de F1 i altres proves 
del món del motor, com per exemple: CEV de motociclisme, CC de motociclisme, 24 hores de 
motociclisme, 24 hores de Barcelona d’automobilisme, CC d’automobilisme, Word Series by 
Renault, Internacional GT Open, Esperit de Montjuïc.  
 



 10/135

Segon.- Comissió tècnica de seguiment 
 
Per tal de coordinar la present col·laboració i con a òrgan d’interlocució de les parts signants, es 
constitueix una Comissió Tècnica de seguiment del present conveni, integrada per un 
representant de cadascuna de les parts signatàries, formada per: 
 
a)  El Sr. Alejo Trullás Rosal, Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 

Ocupació de la Diputació de Barcelona, com a representant d’aquesta Corporació.  
 
b)  El Sr. Aman Barfull, adjunt a la Direcció General del Circuit de Catalunya, com a 

representant del Consorci Circuit de Catalunya. 
 
Aquesta comissió es reunirà com a mínim, dos cops l’any. 
 
Tercer.- Obligacions de les parts 
 
A) La DIPUTACIÓ DE BARCELONA: 

 
 Gestionar els espais dels circuits per a tots aquells ajuntaments de la província de 

Barcelona que sol·licitin la utilització de les instal·lacions del circuit per a la celebració 
d’esdeveniments singulars impulsats per entitats esportives del seu àmbit territorial. 

 Col·laborar econòmicament en el desenvolupament del esdeveniments que es duguin a 
terme en el Circuit de Catalunya durant la vigència del conveni, mitjançant una aportació 
d’un milió d’euros (1.000.000) €, per coadjuvar, en despeses pròpies del Circuit de 
Catalunya. 

 Facilitar els logotips de la imatge corporativa.  
 Fer difusió als municipis de la província de Barcelona dels esdeveniments desenvolupats 

en virtut del present conveni. 
 Facilitar els materials de suport de la imatge corporativa (arcs, pancartes, banderoles, etc), 

per tal de col·locar-los durant la celebració dels esdeveniments, en els llocs en que siguin 
susceptibles de ser captats pels mitjans de comunicació, a indicació de la Diputació de 
Barcelona. 

 Designar un/a representant per formar part de la Comissió de seguiment de les actuacions 
objecte del present Conveni.  

 Col·laborar amb els Ajuntaments de la província de Barcelona per facilitar aquelles 
activitats de promoció del motor entre els/les nens/es (bateig de motor, vine a conèixer el 
circuit...).  

 Gestionar la utilització del circuit per a esdeveniments singulars, impulsats per entitats 
educatives i socials dels municipis. 

 
B) CONSORCI DEL CIRCUIT DE CATALUNYA  
 
 Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació als espais i punts del circuit 

que es determinin, prèvia verificació per part de la Diputació de Barcelona. 
 Garantir la presència de la marca que faciliti la Diputació a la pàgina web, tríptics i en 

els diferents dossiers de premsa i suports similars que es distribueixin als mitjans de 
comunicació, per tal de donar a conèixer els diferents esdeveniments, prèvia verificació 
per part de la Diputació de Barcelona. 

 Impulsar totes aquelles activitats de promoció del motor entre els/les nens/nenes. 
 Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments esportius i educatius de caràcter 

popular (curses a peu, bicicletades, curses de patins, skate...) 
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 Facilitar la utilització del circuit per a esdeveniments singulars, impulsats per entitats 
esportives, educatives i socials dels municipis que ho sol·licitin a través de la Diputació de 
Barcelona. 

 Implementar a través del RACC, cursos de conducció adaptada, adreçats a persones 
amb lesions medul·lars, per capacitar-les per a la conducció de vehicles, tot contribuint 
a la seva integració social mitjançant l’obtenció o convalidació del permís de conduir. 

 Contribuir a la inserció laboral dels joves tot treballant coordinadament amb els centres 
educatius públics i privats de la província de Barcelona que ofereixen formació 
professional en grau de mecànica del motor. El programa garantirà la presentació de 
les propostes per part dels centres, l’establiment de criteris i mecanismes de selecció i 
d’avaluació, així com els recursos que s’acordin per a la realització de les activitats en 
aquest àmbit. 

 Cedir gratuïtament a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments de la província que hi 
estiguin interessats i ho sol·licitin a la Diputació de Barcelona, espais del circuit per tal de 
dur a terme cursos de conducció segura i eficaç adreçats a la ciutadania. 

 Cedir gratuïtament a la Diputació de Barcelona espais del circuit (sala briefing, espai del 
soci...), per a la celebració d’actes. 

 Fer difusió de les activitats que se celebren al Circuit de Catalunya, i facilitar l’accés 
dels representants de la Diputació de Barcelona i dels municipis que estimin 
convenient, durant la celebració dels esdeveniments objecte del present conveni 
(Fórmula 1: 5 entrades VIP, 25 tribunes i 50 pelouse. Resta d’esdeveniments: 5 
entrades VIP, 50 tribunes i 75 pelouse). 

 Afavorir les visites al circuit per part de centres escolars per aprofundir en l’educació 
vial. 

 Facilitar la interacció entre els centres i estudiants de FP mecànica i similars i el circuit. 
 Establir contactes periòdics (intercanvis d’experiències i bones pràctiques...) amb altres 

municipis de la província que disposen de circuits de motor (Vic, Castellolí, Lliçà 
Amunt...). 

 Designar un/a interlocutor/a, que serà el/la responsable de la comunicació amb les 
parts. 

 
Quart.- Pagament 
 
El pagament de l’aportació de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA es farà efectiu, prèvia 
presentació per part del Consorci Circuit de Catalunya de la relació de despeses efectivament 
realitzades i pagades amb aportació de factures en original o còpia compulsada a nom de 
Circuits de Catalunya S.L., ja que el Consorci és el soci únic de la Societat, i l’activitat 
d’aquesta última és l’explotació i funcionament del Circuit de Catalunya. 
 
Amb caràcter previ al pagament, la Comissió tècnica de seguiment i coordinació del conveni 
establerta en el pacte segon emetrà informe comprensiu tant de les activitats realitzades en 
el marc dels esdeveniments, com de la correcta aplicació dels fons compromesos per la 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA en virtut d’aquest conveni.  
 
En el marc d’aquesta justificació final, el Consorci també haurà d’aportar la següent 
documentació:  

 
- Memòria tècnica que resumeixi els esdeveniments realitzats actuacions i un balanç dels 

mateixos, en suport informàtic. 
- Recull fotogràfic de les diferents activitats realitzades (preferentment, en format digital), 

on es pugui constatar la presència de la imatge corporativa. 
- Un exemplar de la documentació gràfica generada per dites activitats, on haurà de 

figurar el logotip que se li facilitarà a tal efecte. 
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Cinquè.- Durada.  
 
Les parts convenen que la durada del present conveni s’estableix pel període d’un any, des 
de la seva signatura. 
 
Sisè.- Modificacions i/o esmenes.  
 
Les parts podran denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per acord 
de totes les parts. Cap modificació d’aquest conveni afectarà a les parts a excepció que es 
faci per escrit i estigui signada per representants autoritzats, amb capacitat per obligar de 
les mateixes. 
 
Qualsevol transgressió i/o incompliment de les estipulacions d’aquest conveni, permetrà a la 
part perjudicada optar pel compliment o la resolució, així com els danys i perjudicis que en el 
seu cas s’hagin pogut ocasionar. 
 
Setè.- Formes d’extinció.  
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents:  

 
 Per les causes expressament previstes en aquest conveni. 
 Per les causes legalment previstes. 
 Per la realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.  
 Per avinença de les parts signatàries, degut a la impossibilitat manifesta d’execució del 

projecte objecte del conveni o per raons d’altra naturalesa.  
 Per resolució, total o parcial, en raó de disfuncions greus que impedeixin la correcta 

execució del projecte objecte del conveni imputables a alguna de les parts, en particular 
per l’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni. La resolució del 
conveni, així com qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una prèvia sol·licitud en aquest sentit 
davant la part suposadament causant.  

 
Vuitè.- Llei aplicable i solució de conflictes.  
 
Donada la naturalesa administrativa del present conveni, seran competents per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat amb tot el que s’ha dit, les parts, mitjançant els seus representants 
degudament autoritzats, subscriuen i signen el present conveni, per duplicat, i a un sol 
efecte, en el lloc i data que s’assenyalen.” 

 
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa d’un milió (1.000.000) € amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/10710/949A0/45301 del pressupost de l’exercici 2012, per 
fer front a la col·laboració objecte d’aquest conveni, en els termes i condicions que 
s’especifiquen en l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Consorci del Circuit de Catalunya. 
 
Secretaria General 
 
3.- Decret de la Presidència de data 6 de novembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Ple del Consorci Patronat 
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Catalunya Món, per a la sessió del dia 7 de novembre de 2012.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Ple del Consorci Patronat 
Catalunya Món, pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, i com a 
substitut per l’Im. Sr. J. Carles Garcia Cañizares. 
  
El Patronat té previst celebrar sessió del Ple el proper dia 7.11.2012, a la qual ni el Sr. 
Salvador Esteve ni el Sr. J. Carles Garcia Cañizares hi podran assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 8.11.2012. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB  de 6.6.2012), que va entrar en vigor 18 de juny 
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que es convoqui, aquesta Presidència,  

 
RESOL: 

 
Primer.- Designar el Sr. Octavi de la Varga Más representant d’aquesta Corporació en 
el Ple del Consorci Patronat Catalunya Món, en substitució de l’Excm. Sr. Salvador 
Esteve Figueras, només per a la sessió del dia 7.11.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci a l’interessat, per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
4.- Decret de la Presidència de data 19 de novembre de 2012, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Patronat de la Fundació del Reial 
Monestir de Poblet, per a la sessió del dia 20 de novembre de 2012.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona està representada en el Patronat de la Fundació C. Privada 
del Reial Monestir de Poblet pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, i 
com a substitut per l’Im. Sr. Carles Rossinyol Vidal. 
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El Patronat té previst celebrar sessió el proper dia 20.11.2012, a la qual ni el Sr. 
Salvador Esteve ni el Sr. Carles Rossinyol hi podran assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 29.11.2012. 
 
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta. 
 
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la 
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB  de 6.6.2012), que va entrar en vigor 18 de juny 
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les 
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent 
als efectes de ratificació, en la següent sessió que es convoqui, aquesta Presidència,  

 
RESOL: 

 
Primer.- Designar el Sr. Xavier Boltaina Bosch representant d’aquesta Corporació en 
el Patronat de la Fundació del Reial Monestir de Poblet, en substitució de l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras, només per a la sessió del dia 20.11.2012. 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva 
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui, 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Fundació i a l’interessat, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
5.- Decret de la Presidència, de 24 d’octubre de 2012, de sol·licitud de diligència 
preliminar a fi d’obtenir la història clínica de M.C.M.E., respecte de la residència 
Sanitas Residencial Les Corts, amb l’objecte de conèixer les seves condicions 
de salut mental en el moment d’atorgar l’últim testament.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
A través d’un missatge de correu electrònic rebut en data 17 de febrer de 2012 en la 
bústia de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària d’aquesta Diputació, el senyor W. 
S., resident als Estats Units, va comunicar que la seva tia, senyora Maria del C. M. E., 
morta el dia 14 d’agost de 2011, havia atorgat testament en escriptura pública de data 
15 de setembre de 2000 instituint hereva la Diputació de Barcelona (en concret, “para 
que aplique sus bienes al “CENTRE RESIDENCIAL PER A GENT GRAN LLARS 
MUNDET”).  
 
Alhora, però, també informa que la senyora M. en data 11 d’agost de 2011, tot just tres 
dies abans de la seva mort i comptant amb 93 anys d’edat, va atorgar un altre 
testament revocant l’anterior i instituint hereva la seva neboda senyora M. I. C. M. 
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El senyor S. expressa la inquietud de què en realitat la seva tia no fos capaç 
“d’autogovernar-se degut a la seva malaltia” (sobre la que no aporta més dades), i de 
que el testament d’11/8/2011 no representés la seva veritable darrera voluntat. Així 
mateix, manifesta que li sembla que la seva tia vivia a la residència Sanitas 
Residencial Les Corts, que pertany a l’entitat Sanitas Residencial, ubicat al carrer 
Evarist Arnús, núm. 32 de Barcelona, i on va morir la causant. Afirma que va demanar 
a la dita residència l’historial clínic de la senyora M., però que ni tan sols li van 
contestar. Finalment, insta la Diputació a estudiar la viabilitat d’una impugnació del 
testament. 
 
Doncs bé, la Diputació de Barcelona, en tant que resta obligada a exercir les accions 
necessàries per a la defensa dels seus béns i drets, i ateses les circumstàncies 
exposades, ha de dur a terme aquelles actuacions al seu abast per esbrinar si la 
senyora M. estava en el seu judici cabdal en el moment que va atorgar testament, 
partint de que per rebatre el judici de capacitat realitzat pel notari autoritzant cal una 
prova inequívoca i concloent de que la causant tenia anul·lades les seves facultats 
cognitives i volitives en aquell moment. 
 
L’accés a la història clínica de persones mortes està limitat a les persones vinculades 
al difunt per raons familiars o de fet. Tanmateix, hi ha la possibilitat de promoure, 
davant el jutge competent, la Diligència preliminar prevista en l’art. 256.1.5è bis de la 
Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil (LEC), a fi de demanar la història 
clínica de la persona morta al centre sanitari o professional que la custodiï. Es tracta 
de facilitar la preparació d’un eventual procés judicial d’impugnació del testament, o 
altrament evitar un plet inútil o temerari. 
 
La secretària general de la Corporació, en compliment de l’article 68 de la Llei 7/1985, 
de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, ha emès 
informe, on s’argumenta la viabilitat de què la Diputació de Barcelona promogui la 
Diligència preliminar prevista en l’article 256.1.5è bis LEC a fi d’obtenir la història 
clínica de M. del C. M. E., respecte de la residència Sanitas Residencial Les Corts, 
amb l’objecte de conèixer les seves condicions de salut mental en el moment d’atorgar 
l’últim testament.  
 
La representació i defensa de la Diputació de Barcelona en aquest assumpte ha de 
recaure en el Servei d’Assessoria Jurídica de la Corporació. 
 
Fora d’això, és aplicable l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de 
competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i 
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent: 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Promoure una sol·licitud de Diligència preliminar prevista en l’article 256.1.5è 
bis de la LEC a fi d’obtenir la història clínica de la senyora M. del C. M. E., respecte de 
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la residència Sanitas Residencial Les Corts, ubicada al carrer Evarist Arnús, núm. 32 
de Barcelona. 
 
Segon.- Designar al Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè, 
mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits i d’acord amb el que estableix l’article 
551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la representació i defensa 
judicial de la Corporació.  
 
6.- Decret de la Presidència, de 30 d’octubre de 2012, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs d’empara 
ordinari núm. 415/2012 interposat per A.B.M. contra el decret que li imposava la 
sanció de pèrdua per destitució del lloc de comandament i l’assignació d’un nou 
lloc de treball.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs d’empara ordinari núm. 415/2012 interposat 
pel senyor A. B. M. contra el Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de 
data 15 d’octubre de 2012, que imposava al senyor A. B. M. la sanció de la pèrdua per 
destitució del lloc de comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la seva 
escala i categoria. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, en el què es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
 
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona 
en el recurs d’empara ordinari núm. 415/2012 interposat pel senyor A. B. M. contra el 
Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona, de data 15 d’octubre de 2012, 
que imposava al senyor A. B. M. la sanció de la pèrdua per destitució del lloc de 
comandament i l’assignació d’un nou lloc de treball propi a la seva escala i categoria. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
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Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
7.- Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs núm. 
329/2012-A interposat per F.C.C i Allianz de Seguros i Reaseguros, S.A. contra el 
decret que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C-16-A, 
a causa de la topada amb un porc senglar que va irrompre a la calçada.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar 
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 329/2012-A, procediment 
abreujat, interposat pel senyor interposat pel senyor F. C. C. i Allianz de Seguros y 
Reaseguros  S. A. contra el Decret, de data 29 de maig de 2012, que va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials soferts amb 
motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 25 de desembre de 2010 a la carretera 
C-16-A a causa, segon els reclamants, de la topada contra un porc senglar que va 
irrompre a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1996  que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar 
lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 24 d’octubre de 2012, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich) 
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té 
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de 
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació 
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria. 
 
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
329/2012-A, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona 
pel senyor F. C. C. i Allianz de Seguros y Reaseguros  S. A. contra el Decret, de data 
29 de maig de 2012, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 
dia 25 de desembre de 2010 a la carretera C-16-A a causa, segon els reclamants, de 
la topada contra un porc senglar que va irrompre a la calçada. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 329/2012-A, a Zurich, la qual ho farà, 
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador 
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
 
8.- Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el recurs núm. 
247/2012-F3 interposat per M.E.B.E. contra el decret que la cessava del lloc de 
treball de cap de servei que ocupava i el decret que desestimava el recurs de 
reposició que va presentar contra l’anterior resolució.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 247/2012-F3, 
procediment abreujat, interposat per la senyora M. E. B. E. contra el decret de data, 30 
de gener de 2012, de la presidència de la Diputació de Barcelona que cessava a la 
senyora Batalla del lloc de treball de cap del Servei de Comerç Urbà i el decret de la 
presidència de la Diputació de Barcelona, de data 12 d'abril de 2012, que desestimava 
el recurs de reposició que va presentar contra l'anterior resolució. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar 
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs 
esmentat. 
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D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona 
en el  recurs contenciós administratiu núm. 247/2012-F3, procediment abreujat, 
interposat per la senyora M. E. B. E. contra el decret de data, 30 de gener de 2012, de 
la presidència de la Diputació de Barcelona que cessava a la senyora Batalla del lloc 
de treball de cap del Servei de Comerç Urbà i el decret de la presidència de la 
Diputació de Barcelona, de data 12 d'abril de 2012, que desestimava el recurs de 
reposició que va presentar contra l'anterior resolució. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 31 d’octubre de 2012, de compareixença, davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs núm. 
331/2012-2 interposat per S.V.G i E.C.V. contra el decret que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial que van formular pels danys i 
perjudicis derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera          
BV-5001, a causa de l’existència de grava a la calçada.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona ha citat la Diputació de 
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 331/2012-2, procediment 
abreujat, interposat per la senyora S. V. G. i el senyor E. C. V. contra el Decret, de 
data 5 de juny  de 2012, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 25 de 
novembre de 2010 a la carretera BV-5001 a causa, segons els reclamants, de 
l’existència de grava a la calçada. 
 
La secretària de la Corporació ha emès un informe, en compliment d’allò que disposen 
l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1996  que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona 
es personi en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar 
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lletrat i procurador perquè es facin càrrec, respectivament, de la defensa i 
representació de la Corporació en el recurs esmentat. 
 
En data 24 d’octubre de 2012, la Diputació de Barcelona ha citat la Companyia 
asseguradora ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España (en endavant Zurich) 
com a part interessada en l’esmentat recurs, en tant que la Diputació de Barcelona té 
subscrita una pòlissa amb dita companyia per assumir els riscos en matèria de 
responsabilitat patrimonial, la qual inclou, a més, la defensa judicial de la Corporació 
en els processos jurisdiccionals que es suscitin envers aquesta matèria. 
 
Atès que Zurich ha designat el senyor Pere Dalmau i Cardona, advocat de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, i el procurador dels tribunals senyor Angel Quemada 
Cuatrecases per assumir la defensa i la representació en el recurs de referència, 
escau ratificar aquestes designes, les despeses de les quals aniran a càrrec de dita 
companyia. 
 
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm. 
331/2012-2, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona 
per la senyora S. V. G. i el senyor E. C. V. contra el Decret, de data 5 de juny  de 
2012, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys i perjudicis derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 25 de novembre de 
2010 a la carretera BV-5001 a causa, segons els reclamants, de l’existència de grava 
a la calçada. 
 
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona en compliment d’allò que disposa l’article 48.1 de la Llei 29/1998 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Encarregar la defensa jurídica i la representació de la Diputació de Barcelona 
en el recurs contenciós administratiu núm. 331/2012-2, a Zurich, la qual ho farà, 
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador 
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas. 
 
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec 
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té 
subscrita amb dita Companyia asseguradora. 
 
10.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, que desestima el recurs 680/2010-I, interposat per J.M.C. contra la 
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resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera        
BV-2421, a causa d’una pedra de grans dimensions que es trobava al mig de la 
calçada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
acorda donar-se per assabentada del present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat 680/10-I, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per J.M.C. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 13 d’octubre 
de 2010, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la 
part recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la 
carretera BV-2421, a causa de la col·lisió amb una pedra de grans dimensions que es 
trobava al mig de la calçada. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la 
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no pot afirmar-se que els serveis 
de vigilància, manteniment, conservació o neteja de l’administració demandada hagin 
funcionat amb deficiència, i per tant, no es donen els supòsits legalment exigits per 
determinar la responsabilitat patrimonial de l’administració pública. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, en el procediment abreujat 680/10-I, relatiu al recurs contenciós 
administratiu interposat per J.M.C. contra la resolució, de 13 d’octubre de 2012, que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent va formular en 
relació amb els danys de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa de 
la col·lisió amb una pedra de grans dimensions que es trobava al mig de la calçada, ja 
que no es donen els requisits legalment establerts per a la responsabilitat patrimonial, i 
en especial la relació causa efecte. 
 
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
11.- Decret de la Presidència de data 14 de novembre de 2012, que aprova la 
relació d’accions seleccionades i de les desestimades, així com de les 
aportacions econòmiques corresponents a les aprovades, en resolució de les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2012).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, 
que és del tenor literal següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En el marc de la cooperació al desenvolupament, la Direcció de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona dóna suport als ens locals i a les entitats 
privades sense afany de lucre de la demarcació de Barcelona, a través de diferents 
línies d’actuació.  
 
En aquest sentit, en data 28 de juny de 2012, la Junta de Govern d’aquesta Corporació 
va aprovar les Bases Reguladores i les Convocatòries per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012). 
 
En concret, es van preveure tres Convocatòries: la primera, referida a subvencions per 
a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004233); la segona, relativa 
a subvencions per a donar suport a campanyes i accions de sensibilització i educació 
per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004243); i la tercera, 
destinada a subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201220125120004253). 
 
El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes tres Convocatòries es va exhaurir el 
dia 8 de setembre de 2012. 
 
En data 29 d’octubre de 2012 es van reunir els membres de la Comissió per 
consensuar una proposta de concessió de les subvencions corresponents a les tres 
Convocatòries esmentades. Aquesta proposta es recull a l’acta de la Comissió, que 
s’acompanya, i que s’eleva a aprovació mitjançant el present acte. 
 
La proposta acordada per la Comissió contempla la selecció de SET (7) assistències 
tècniques, DISSET (17) campanyes i accions, i CINC (5) projectes i la denegació de 
TRES (3) assistències tècniques, QUARANTA-UNA (41) campanyes i accions, i 
SETZE (16) projectes. A més, una (1) sol·licitud a la convocatòria d’assistències 
tècniques ha renunciat i QUATRE (4) de les sol·licituds presentades a la convocatòria 
de campanyes i accions de sensibilització i educació per al desenvolupament i DOS 
(2) de les presentades a projectes de cooperació al desenvolupament han entrat fora 
de termini. 
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II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
1. Sobre la convocatòria: 
 

- Bases Reguladores generals i específiques de les Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la 
cooperació al desenvolupament (2012). 

 
- Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 

13, annex 1, de 15.01.2009). 
 

2. Sobre la competència de la Diputació: 
 

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
- Art. 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament. 
-  Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament. 
-  Art. 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
- Articles 5 i 118 a 129 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals 

aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
3. Sobre la competència orgànica: 
 

- Correspon al President de la corporació, en virtut de l’establert a l’epígraf 2.4.b) 
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, adoptar, amb caràcter d’urgència, la present resolució atès 
que el termini d’execució de les activitats va iniciar-se l’1 de gener de 2012, fet 
que juntament amb en la conjuntura econòmica actual, obliga a adoptar 
l’atorgament amb urgència.     

 
En virtut de l’establert, es proposa l’adopció de la següent  

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar la relació d’assistències tècniques, campanyes i accions i projectes 
seleccionats i els desestimats, acceptar la renúncia rebuda, i declarar fora de termini 
les presentades extemporàniament, en resolució de les 3 Convocatòries per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2012); i ATORGAR les subvencions corresponents a les accions 
seleccionades, segons la proposta de la Comissió, l’acta de la reunió de la qual, de 
data 29 d’octubre de 2012, s’acompanya. 
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Les entitats beneficiàries hauran de reformular els projectes subvencionats, de 
conformitat amb els imports de les subvencions atorgades, en el termini dels dos 
mesos següents a la publicació de la present resolució en el BOPB. 
 

“1.- SUBVENCIONS ATORGADES 
 

Convocatòria 201220125120004233 de subvencions per a donar suport a 
assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament: 

 
Entitat Assistència Tècnica Concessió 

Associació Catalana 
d'Enginyeries sense 
Fronteres 

L’economia solidària: un model per al 
desenvolupament local i la gestió ambiental 
concertats en la conca del riu Crisnejas. - Districte 
de Ichocán. 

49.703 € 

Unión Cultural 
Latinoamericana de 
Terrassa 

Suport a la Creació d’una Agència de 
Desenvolupament Econòmic Local i foment de la 
cooperació empresarial en la província de 
Huancayo-Perú  

47.605 € 

ALBA SUD-Investigació 
i comunicació per al 
Desenvolupament 

Turismes de Base Àmplia: Catalunya - Amèrica 
Llatina 

47.761 € 

Fundació ENT 
Assistència tècnica per al desenvolupament d'un 
Pla de Gestió de Runes al municipi de Bogotà 

44.776 € 

Metges del Món 
Millorant l’exercici del dret a la salut de les 
poblacions en condicions de major vulnerabilitat 
en la regió de Huancavelica (Perú) 

42.537 € 

Centre d'Estudis 
Amazònics CEAM 

Enfortiment de les capacitats tècniques en 
aqüicultura i fred i climatització dels productes 
d’instal·lacions piscícoles rurals (ARPE) en 
Bolívia 

35.765 € 

Acció Solidària - IGMAN 
Enfortiment dels processos de reconstrucció 
política, econòmica i social 

31.031 € 

 
Convocatòria 201220125120004243 de subvencions per a donar suport a 
campanyes i accions de sensibilització i educació per al desenvolupament: 
 

 

Entitat Campanya o acció Concessió 
Centre d'Estudis i 
Recerques Socials I 
Metropolitanes_CERMS 

Cultures, Drets i Desenvolupament: Un projecte 
per l'Educació al Desenvolupament 

8.500 € 

FUNDACIÓN 
HAZLOPOSIBLE 

Tots i totes les ciutadanes de la província de 
Barcelona poden implicar-se en activitats de 
voluntariat en cooperació internacional 

8.596 € 

Fundació Catmón ONGC (publicació) 24.063 € 
SETEM Catalunya Festa del comerç justi i la Banca ètica 2012-2013 15.000 € 

Fundació Intermón 
Oxfam 

Enfortiment de la Xarxa d'Educadors i 
Educadores per a una Ciutadania Global de 
Barcelona 

7.074 € 

Fundació Josep 
Comaposada - 
Sindicalistes Solidaris 

Exposició: Testimonis de la cooperació 
internacional 

6.064 € 
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Convocatòria 201220125120004253 de subvencions per a donar suport a projectes 
de cooperació al desenvolupament: 

 
Entitat Projecte Concessió 

Proyecto Local 

Promoció de l’enoturisme en el Departament de 
Canelones (Uruguai) en col·laboració amb la 
comarca de l'Alt Penedès, en el marc d'una 
estratègia de cooperació público-privada per al 
desenvolupament econòmic-local 

69.505 € 

Fundació Inform 
Creació d'una xarxa d'empreses simulades 
SEFED al Marroc  

65.576 € 

Associació Catalana 
d'Enginyeries sense 
Fronteres 

Unitat d'energies renovables pel centre amazònic 
equatorià 

72.917 € 

Fundació Privada 
Plataforma Educativa 

Incuba - Marroc - Incubadora d'Empreses 
Innovadores i Creatives 

67.391 € 

Metges del Món 
Enfortiment de la producció d'informació i 
coneixement en salut en l'àmbit de les xarxes de 
salut 11 i 12 del SEDES La Paz, Bolívia 

24.611 € 

 

Entitat Campanya o acció Concessió 
Federación de 
Entidades 
Latinoamericanas de 
Catalunya 

Amèrica Llatina i Catalunya: l'estratègia del 
codesenvolupament des de la perspectiva de 
gènere i EDH 

6.150 € 

Fundació Pere Tarrés 
Educació pel Desenvolupament en l'educació en 
el lleure 

7.352 € 

Associació per la Pau i 
els Drets Humans Taula 
Colòmbia 

Jornades obertes anuals sobre Colòmbia 2013 6.375 € 

Fundació Privada 
Universitat Internacional 
de la Pau 

Acció de sensibilització i educació per a la pau i 
el desenvolupament 2012/2013 de la Universitat 
Internacional de la Pau 

6.373 € 

Petits Músics del Món Aprèn a cooperar 8.717 € 
Associació AVALUA, 
anàlisi i 
desenvolupament 

Els Municipis presenten bones pràctiques 8.926 € 

Comitè Català per als 
Refugiats - Catalunya 
amb ACNUR 

L'aula i el lleure per la transformació social: 
Incidint en la millora de les capacitats locals 
d'acollida de refugiats/des 

7.376 € 

ACSUR Las Segovias Comunicar per a transformar 7.298 € 
Associació Imago 
Barcelona per la 
cooperació, el 
desenvolupament i la 
solidaritat 

10a diàspora: Construint Bio-civilització 7.500 € 

Fundació Privada 
Contes del Món 

Cooperant amb la paraula 7.473 € 

UNICEF COMITÉ 
CATALUNYA 

Una escola amb drets: bases per a la seva 
aplicació 

7.159 € 
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2.- SOL·LICITUDS DESESTIMADES  
 
Convocatòria 201220125120004233 de subvencions per a donar suport a 
assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament: 

 

Entitat Assistència Tècnica 
Import 

sol·licitat 
Petits Músics del Món Desenvolupament d’empreses musicals 39.200 € 

Fundació Catmón 
Guia digital dels recursos d'interès turístic  de 
l'Opstina de Trnovo 

50.000 € 

PAYPE-Programas de 
Apoyo al Perú 

Enfortiment de l'educació ciutadana de 
promotors de comunicació social i pobladors, per 
l'exercici de la ciutadania de promotors, per 
l'exercici de la ciutadania i la democràcia al 
districte de Tambogrande, Piura, Perú  

34.250 € 

 
Convocatòria 201220125120004243 de subvencions per a donar suport a 
campanyes i accions de sensibilització i educació per al desenvolupament: 

 

Entitat Campanya / acció 
Import 

sol·licitat 
Associació COMSOC - 
Comunicació Social 

Formació en Turisme Responsable i 
Comunicació Social 

17.379 € 

Associació Catalana per 
la Pau 

Pel dret a la terra i a l'alimentació 25.000 € 

Lliga dels Drets dels 
Pobles 

Campanya de sensibilització i EPD de la Lliga 
dels Drets dels Pobles 

6.187 € 

Fundació Save the 
Children 

Promoció i defensa dels drets dels infants 25.000 € 

Medicus Mundi 
Catalunya (en consorci 
amb Farmacèutics 
Mundi) 

Dret a la salut a l'Àfrica 25.000 € 

Fundació Privada Ubuntu 
Paradisos fiscals i la taxa a les transaccions 
financeres, dos elements claus del sistema 
financer i la generació de desigualtats socials 

25.000 € 

Associació Catalana 
d'Enginyeria Sense 
Fronteres 

El dret humà a l'aigua i al sanejament 25.000 € 

Brigades Internacionals 
de Pau de Catalunya 

La defensa dels drets humans: una activitat de 
risc 

11.255 € 

SETEM Catalunya Sabem el que comprem? 16.200 € 

Moviment per la pau 
MPDL 

Formació-Acció per a docents en cultura de pau 
"Bones pràctiques per promoure la pau des de la 
integració de les competències bàsiques 

18.680 € 

Veterinaris sense 
Fronteres-Vetermon 

Alimentacció. La comarca d'Osona s'uneix a la 
xarxa d'escoles per a la sobirania alimentària 

12.724 € 

Associació + 
Responsables 

Projecte Montsolidari, punt de trobada de la 
solidaritat i reflexions sobre les condicions per a 
un món sense pobresa 

16.250 € 
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Entitat Campanya / acció 
Import 

sol·licitat 

Justícia i Pau 
Campanya de Transparència i responsabilitat 
empresarial per posar fi als minerals del conflicte 
a la R.D. Congo 

25.000 € 

Nova-Centre per a la 
Innovació Social 

Plans de Transició per un món habitable per a 
tothom 

21.840 € 

Xarxa de Consum 
Solidari 

El turisme com a instrument per a la cooperació i 
l'educació per al desenvolupament 

10.890 € 

Plataforma unitària 
contra les violències de 
gènere 

La cultura de la pau, com element primordial per 
la construcció d'una vida lliure de violències 

6.916 € 

Fundació Catalana de 
l'Esplai 

Mirant més enllà: l'Esplai sense Fronteres 19.912 € 

Metges del Món 
Atura el tràfic de persones amb finalitats 
d'explotació sexual: promou els DDHH 

21.058 € 

Fundació 
Desenvolupament 
Sostigut - FUNDESO 

Trobada entre cultures per l’igualtat de gènere 18.643 € 

Fundació Privada 
Catalana Akwaba 

Mira l'Àfrica! Actuem per transformar les 
injustícies socials 

18.257 € 

Federació d'Associacions 
Catalanes Amigues del 
Poble Sahrauí 

Sensibilització sobre la situació actual que viu la 
Població Sahrauí als Territoris Ocupats del 
Sàhara Occidental 

20.885 € 

Xarxa d'Economia 
Solidària 

Primera Fira d'Economia Solidària de Catalunya 20.000 € 

Naguals, Art i Solidaritat 
Publicació electrònica Madein.../Fet...amb 
consciència 

17.825 € 

Fundació per la Pau 
L'educació per la pau, entre tot/es i al servei de 
tots/es 

17.798 € 

Associació Cultural Ulls 
Art 

Festival Ulls 17.500 € 

RedS 
Maas vs. Bandes llatines: formació per a l’anàlisi 
i diferenciació dels dos fenòmens 

21.620 € 

Assemblea de 
Cooperació per la Pau 

El Núvol de En la Recerca del Desenvolupament 9.755 € 

Associació La Rotllana 

Estimular la participació activa dels joves, 
promotors de la solidaritat i actors de canvis 
social a nivell local, en relació al enteniment 
intergeneracional i entre cultures 

19.600 € 

Associació Entrepobles 
III Trobada de Bones Pràctiques en Educació per 
la Desenvolupament, crisi global i sostenibilitat: 
El futur a les nostres mans 

24.570 € 

Fundació Banc de 
Recursos 

Pont Solidari 12.000 € 

Federació Catalana 
d'ONG per la Pau 

Dotar de capacitació al personal tècnic i 
voluntaris de les entitats federades d'instruments 
de participació ciutadana i per la prevenció de 
conflictes amb l'objecte de fomentar i promoure 
una cultura de pau 

9.300 € 

Observatori DESC (Drets 
Econòmics, Socials i 
Culturals) 

I Curs DESC online 14.453 € 
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Entitat Campanya / acció 
Import 

sol·licitat 

EDUALTER (Educació 
Alternativa) 

Millora en la difusió de materials d'Educació per 
al Desenvolupament. Criteris de consens i ús 
d'eines digitals 

22.166 € 

Comissió Catalana 
d'ajuda la Refugiat 

Xarxa de municipis Acollidors i solidaris amb les 
persones refugiades 

19.958 € 

SODEPAU 
El cinema com a instrument de participació, 
sensibilització i dinamització social: VII Mostra de 
Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya 

7.720 € 

Fundació Autònoma 
Solidària 

Tallers de formació sobre comunicació per al 
desenvolupament en els projectes de cooperació 
descentralitzada i sensibilització 

12.000 € 

Càtedra UNESCO de la 
Universitat Ramon Llull, 
Fundació Privada 

Sensibilització i formació pel desenvolupament 
humà 

24.932 € 

Fundació Comparte 
Programa d’Educació Internacional Participativa 
Ecuador-Barcelona 2012-2013 

25.000 € 

Acción y Participación 
IV Festival Internacional de Cine de Drets 
Humans de Santa Coloma de Gramenet 

12.650 € 

Hospital Sant Joan de 
Déu 

La festa dels Amics de Sant Joan de Déu, Tu ens 
fas bategar 

9.000 € 

Fundació Babel Punt de 
Trobada 

Interversia: Conviure en Diversitat 15.645 € 

 
Convocatòria 201220125120004253 de subvencions per a donar suport a projectes 
de cooperació al desenvolupament: 

 

Entitat Projecte 
Import 

sol·licitat 

Xarxa de Consum 
Solidari 

Contribució a la Sobirania Alimentària en 
comunitats indígenes de Pocoata (Potosí, 
Bolívia) 

49.975,03 €

Federación de 
Asociaciones 
Americanas en Cataluña-
FASAMCAT 

Enfortiment de la cadena productiva de la 
cestenia de fique -  Denominació de Origen 
"Guacamayas" 

52.500 €

Moviment per la Pau, el 
Desarmament i la 
Llibertat 

Promovent l’autonomia de les cooperatives 
femenines de la província de Alhucemas, a 
través de la formació dels seus adherents 

75.000 €

Fundació 
Desenvolupament 
Sostigut - FUNDESO 

Ícaro: joves per la vida, una estratègia 
d’oportunitats a Medellin 

69.703,06 €

Misión y Desarrollo para 
Goundi (MYDG) 

Millora de les condicions de salut i de vida de la 
població de Goundi (Txad) mitjançant la 
generació d'energia solar termoelèctrica 

73.773,22 €

Fundació Privada 
Empresa y Clima 

Projecte per a la capacitació de la municipalitat 
de Camoapa en matèria de gestió de residus 

71.639,46 €

Asociación de 
Residentes en el Bages 
"asocolbages" 

Promoció de l’agricultura urbana 69.858 €
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Entitat Projecte 
Import 

sol·licitat 
Associació Imago 
Barcelona per la 
cooperació, el 
desenvolupament i la 
solidaritat 

Desenvolupament de la minicadena de plantes 
aromàtiques, condimentàries i medicinals, en el 
municipi Caldono, departament del Cauca, 
Colòmbia 

75.000 €

Associació Catalana per 
la Pau 

Enfortiment d’iniciatives productives campesines 
que promouen el  autodesenvolupament en la 
zona de Reserva Campesina de la Vall del riu 
Cimitarra (Colòmbia) 

74.950 €

Associació Catalana de 
Solidaritat i Cooperació 
Internacional pel 
Desenvolupament ONGD 
AL KARIA 

Reforçament de les capacitats productives del 
Plameral D'Afanour 

25.000 €

ADESOX Asociación 
para la acción del 
desarrollo sostenible 
global contra la pobreza 
extrema 

Implementació de centre pilot de protecció, 
promoció i desenvolupament a la mare-fill en 
exclusió social en el Municipi de Santa Rosa, 
Lima, Perú 

44.645 €

IGMAN-Acció Solidària 

Contribuir a la millora de les relacions entre les 
comunitats enfrontades, recuperant la 
convivència multiètnica i multiconfesional, així 
com enfortir el teixit social econòmic mitjançant la 
construcció i reconstrucció dels habitatges (base 
de les dues comunitats) recuperant el paisatge 
humà post conflicte 

75.000 € 

Fundación Global Play 

Millora de l'atenció sanitària i nutricional en 
menors d'edat (menors de 5 anys i alumnes de la 
escola primària), les seves mares i les dones en 
la comunitat de Tioribougou (Mali) 

73.998 €

Fundació Privada Ulls del 
món 

Ulls de Mali 2012-13. Cures oftalmològiques per 
a la població de la regió de Mopti: consultes, 
intervencions quirúrgiques, prevenció i formació 

75.000 €

Fundació Campaner Creació d'un tancat per cultiu 10.648,93 €

Fundación Comparte 
Soberania alimentaria a través de la formació en 
cultius agrícoles i sostenibles, Santa Bàrbara, 
Hondures 

75.000 €

  
3.- RENÚNCIES  

 
Entitat Assistència Tècnica 

Proyecto Local 

Enfortiment de les estratègies de 
desenvolupament econòmic local en el marc 
dels plans comunals de desenvolupament en 
les ciutats del Nord del Marroc 

RENÚNCIA 
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4.- FORA DE TERMINI  
 

Entitat Campanya / Acció / Projecte 
ACCEDE - Associació 
Catalana per a la 
Cooperació, l'Esport, el 
Desenvolupament i 
l'Educació 

Esport pel Desenvolupament 

Associació CineBaix 
VI Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Sant Feliu de 
Llobregat 

EqualMón 

Jornades de sensibilització i enfortiment de la societat civil 
organitzada d'AlHoceima i impuls a la xarxa Penedès-
AlHoceima: Desenvolupament de la societat rifenya, potenciació 
de la cultura pròpia i equitat de gènere. 

Institut de Drets Humans 
de Catalunya 

Taller sobre integració dels drets humans a la cooperació al 
desenvolupament (EBDH) 

Observatori de la salut 
visual 

Implementació estratègica RBC a 4 ciutats Santander-Colòmbia, 
en el marc de la Governança 

Observatori de la salut 
visual 

Cooperar en temps de crisis 

 
Segon.- Disposar les aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona 
efectuarà en cadascuna de les subvencions atorgades, pels imports indicats a la 
relació d’accions estimades de l’acord anterior. L’import total de les subvencions que 
s’atorguen és de set-cents quaranta-nou mil cent setanta-quatre (749.174) €, que 
seran satisfets de conformitat amb la distribució pressupostària per anualitats que 
s’estableix a continuació, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient; i 
declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del Text 
Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març: 
 
 449.504,40 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del 

pressupost de despeses de l’exercici 2012 de la corporació;  
 
 224.752,20 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del 

pressupost de despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i 
 
 74.917,40 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del 

pressupost de despeses de l’exercici 2014 de la corporació. 
 

El pagament de les subvencions atorgades es farà de conformitat amb el disposat a la 
Base 12 i les despeses generades per les activitats subvencionades es justificaran en 
el termini i forma establertes en la Base 13, entenent-se ambdues referències a les 
bases generals comunes a les tres convocatòries (AJG 384/12). 
 
Tercer.- Alliberar el saldo sobrant, per import de vuit-cents vint-i-sis (826) €, respecte 
de l’autorització de despesa de set-cents cinquanta mil (750.000) € realitzada com a 
conseqüència de l’aprovació de les Convocatòries per a l’atorgament de subvencions 
en règim de concurrència competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2012) (AJG 
384/12), que finalment no s’han atorgat. 
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Quart.- Donar compte d’aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva 
ratificació a la propera sessió que celebri. 
 
Cinquè.- Notificar els presents acords als sol·licitants de les subvencions. 
 
Sisè.- Publicar la relació de subvencions atorgades al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
12.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni marc de col·laboració entre 
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada per treballar conjuntament 
en la projecció exterior del municipi.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
I. ANTECEDENTS 
 
En consonància amb les tendències actuals de la internacionalització municipalista, la 
Diputació de Barcelona ha integrat progressivament l’acció internacional en tant que part 
complementària de la política municipal.  
 
En els darrers anys, el perfil internacional dels municipis de la demarcació de Barcelona 
s’ha reforçat notablement. La motivació econòmica de captació de fons –que fou, en els 
seus inicis, la que va marcar innegablement el procés d’obertura iniciat per un bon 
nombre de governs locals- segueix sent prioritària per a la majoria de municipis. 
Tanmateix, existeix també una motivació important de projecció exterior de les ciutats, 
de posicionament i de participació en espais internacionals per captar oportunitats i 
inversions, per intercanviar experiències i establir aliances estratègiques amb una 
diversitat d'actors, així com per incidir en els principals debats d’àmbit mundial. 
 
A la vegada, els municipis que conformen la demarcació de Barcelona se situen en un 
entorn dinàmic i emprenedor en el que tendeixen a prosperar elements de gran valor per 
al territori i amb clara projecció en l’escena internacional. Els pols tecnològics, les grans 
infraestructures i els centres d’excel·lència acadèmica, juntament amb una diversitat 
d'atractius turístics i culturals, esdeveniments de ressò mundial i una població amb 
vocació innovadora i creativa, són trets distintius que contribueixen a internacionalitzar 
els municipis de Barcelona. 
 
De manera progressiva, les relacions internacionals dels governs locals s’estan 
convertint en un dels principals instruments amb valor afegit per al desenvolupament del 
territori i, en definitiva, per a la millora de la qualitat de vida de les persones. A través de 
la seva internacionalització, les ciutats augmenten les possibilitats de generació de 
riquesa i d’ocupació, però també d’adquisició de prestigi internacional, d’accés a 
processos de transferència de coneixement i de promoció de sectors estratègics locals, 
així com d’atracció de turisme, esdeveniments internacionals i seus d’empreses i 
organismes. 
 
La internacionalització del territori es pot portar a terme a través d'una diversitat 
d'iniciatives i vincula múltiples àmbits com són els agermanaments, la cooperació 
descentralitzada, la participació en xarxes i plataformes transnacionals de ciutats i el 
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desenvolupament de projectes per accedir a fons europeus així com per enfortir les 
capacitats locals. L'acció exterior també pot comprendre determinades activitats 
d'incidència política a nivell internacional, però també l'acollida de delegacions, 
l'organització de visites d’estudi d'actors del territori a l'exterior i, fins i tot, la celebració 
de fòrums i exposicions de vocació internacional, així com també la creació i gestió de 
marques territorials. 
 
Paral·lelament a l’acció creixent dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona en 
l’àmbit de la projecció exterior, cada vegada són més els agents empresarials, 
associatius i acadèmics d’aquests territoris que mantenen vincles internacionals.  
 
El desenvolupament d’una estratègia de projecció exterior requereix que els ajuntaments 
comptin amb els instruments adequats per poder-la portar a terme. En aquest sentit, la 
Direcció de Relacions Internacionals està desenvolupant diferents productes i serveis 
tècnics de suport a la internacionalització dels municipis de Barcelona, com un nou 
servei de la Diputació de Barcelona adreçat als ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Igualada és una ciutat de la segona corona metropolitana de Barcelona i capital de la 
comarca de l’Anoia, que està posicionant-se a nivell europeu i internacional a través 
d’actius com la innovació en el teixit productiu local en àmbits com el de la salut o 
d'altres que compten amb un fort arrelament en el seu territori, com els blanquers de 
qualitat. A la vegada, l’Ajuntament d’Igualada té una forta vocació solidària i compta amb 
una trajectòria de divuit anys de participació en activitats de cooperació internacional.   
 
L’Ajuntament d’Igualada, conscient que en el seu territori existeixen elements de valor 
afegit per a la internacionalització i amb la voluntat d’augmentar les oportunitats de 
desenvolupament local, té interès en reforçar la seva participació en espais 
internacionals per tal de contribuir a portar a terme les prioritats locals. En aquest sentit, 
l’Ajuntament d’Igualada aposta per reforçar la seva internacionalització d’acord amb els 
actius i prioritats locals fomentant, a la vegada, la col·laboració a nivell internacional amb 
els actors empresarials, acadèmics i associatius del seu territori. 
 
Per consegüent, la Diputació de Barcelona proposa l’aprovació d’un conveni que reguli 
el marc de la col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada per treballar conjuntament en 
l’àmbit de la projecció exterior del municipi. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vistes les competències de la Diputació de Barcelona, a tenor del que disposen els 
articles 4, 5, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
Atès que la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada està 
inclosa en la previsió de l’article 4.1.c) del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Vista la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local; el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
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Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Vist que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, en virtut de l’establert a l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2012, sobre 
delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de 
data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la minuta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada per treballar conjuntament en la projecció exterior 
del municipi, el text de la qual es transcriu a continuació: 
 

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’IGUALADA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER TREBALLAR CONJUNTAMENT 
EN LA PROJECCIÓ EXTERIOR DEL MUNICIPI 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, la Diputació de Barcelona, amb domicili a Rambla de Catalunya 126 -08008- de 
Barcelona i NIF P-0800000-B, representada pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras, a tenor de les competències conferides pel Text Refós 1/2012 sobre delegació de 
competències i atribucions de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, i assistit per la 
Secretària General, Sra. Petra Mahillo Garcia, en virtut de les facultats reservades en el 
Decret de la Presidència de la Corporació de 2 de maig de 2012 (BOPB de 16 de maig de 
2012); 
 
I de l’altra, l’Ajuntament d’Igualada, amb domicili a Plaça de l’Ajuntament, 1 -08700- 
d’Igualada i NIF P0810100H, representat per l’Alcalde, Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
En consonància amb les tendències actuals de la internacionalització municipalista, la 
Diputació de Barcelona ha integrat progressivament l’acció internacional en tant que part 
complementària de la política municipal.  
 
En els darrers anys, el perfil internacional dels municipis de la demarcació de Barcelona s’ha 
reforçat notablement. La motivació econòmica de captació de fons –que fou, en els seus inicis, 
la que va marcar innegablement el procés d’obertura iniciat per un bon nombre de governs 
locals- segueix sent prioritària per a la majoria de municipis. Tanmateix, existeix també una 
motivació important de projecció exterior de les ciutats, de posicionament i de participació en 
espais internacionals per captar oportunitats i inversions, per intercanviar experiències i 
establir aliances estratègiques amb una diversitat d'actors, així com per incidir en els principals 
debats d’àmbit mundial. 
 
A la vegada, els municipis que conformen la demarcació de Barcelona se situen en un entorn 
dinàmic i emprenedor en el que tendeixen a prosperar elements de gran valor per al territori i 
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amb clara projecció en l’escena internacional. Els pols tecnològics, les grans infraestructures i 
els centres d’excel·lència acadèmica, juntament amb una diversitat d'atractius turístics i 
culturals, esdeveniments de ressò mundial i una població amb vocació innovadora i creativa, 
són trets distintius que contribueixen a internacionalitzar els municipis de Barcelona. 
 
De manera progressiva, les relacions internacionals dels governs locals s’estan convertint en 
un dels principals instruments amb valor afegit per al desenvolupament del territori i, en 
definitiva, per a la millora de la qualitat de vida de les persones. A través de la seva 
internacionalització, les ciutats augmenten les possibilitats de generació de riquesa i 
d’ocupació, però també d’adquisició de prestigi internacional, d’accés a processos de 
transferència de coneixement i de promoció de sectors estratègics locals, així com d’atracció 
de turisme, esdeveniments internacionals i seus d’empreses i organismes. 
 
La internacionalització del territori es pot portar a terme a través d'una diversitat d'iniciatives i 
vincula múltiples àmbits com són els agermanaments, la cooperació descentralitzada, la 
participació en xarxes i plataformes transnacionals de ciutats i el desenvolupament de 
projectes per accedir a fons europeus així com per enfortir les capacitats locals. L'acció 
exterior també pot comprendre determinades activitats d'incidència política a nivell 
internacional, però també l'acollida de delegacions, l'organització de visites d’estudi d'actors 
del territori a l'exterior i, fins i tot, la celebració de fòrums i exposicions de vocació 
internacional, així com també la creació i gestió de marques territorials. 
 
Paral·lelament a l’acció creixent dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona en l’àmbit de 
la projecció exterior, cada vegada són més els agents empresarials, associatius i acadèmics 
d’aquests territoris que mantenen vincles internacionals.  
 
El desenvolupament d’una estratègia de projecció exterior requereix que els ajuntaments 
comptin amb els instruments adequats per poder-la portar a terme. En aquest sentit, la 
Direcció de Relacions Internacionals està desenvolupant diferents productes i serveis tècnics 
de suport a la internacionalització dels municipis de Barcelona, com un nou servei de la 
Diputació de Barcelona adreçat als ajuntaments de la seva demarcació. 
 
Igualada és una ciutat de la segona corona metropolitana de Barcelona i capital de la comarca 
de l’Anoia, que està posicionant-se a nivell europeu i internacional a través d’actius com la 
innovació en el teixit productiu local en àmbits com el de la salut o d'altres que compten amb 
un fort arrelament en el seu territori, com els blanquers de qualitat. A la vegada, l’Ajuntament 
d’Igualada té una forta vocació solidària i compta amb una trajectòria de divuit anys de 
participació en activitats de cooperació internacional.   
 
L’Ajuntament d’Igualada, conscient que en el seu territori existeixen elements de valor afegit 
per a la internacionalització i amb la voluntat d’augmentar les oportunitats de 
desenvolupament local, té interès en reforçar la seva participació en espais internacionals per 
tal de contribuir a portar a terme les prioritats locals. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Igualada 
aposta per reforçar la seva internacionalització d’acord amb els actius i prioritats locals 
fomentant, a la vegada, la col·laboració a nivell internacional amb els actors empresarials, 
acadèmics i associatius del seu territori. 
 
Per consegüent, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Igualada veuen la necessitat de 
signar un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en l’àmbit de la projecció exterior 
del municipi d’Igualada. 
 
El present conveni ha estat aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona en la sessió de [    ] i per [resolució/acord de l’òrgan] de l’Ajuntament d’Igualada de 
data [   ]. 
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Vist l’anteriorment exposat, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, formalitzen el present acord que es regirà pels següents 
 

PACTES 
 

Primer.- Objecte del conveni marc de col·laboració 
 
L’objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Igualada i la Diputació de Barcelona per treballar conjuntament en la projecció exterior del 
municipi. 
 
Segon.- Compromisos de les parts 
 
Amb la finalitat de donar compliment a l’objecte del present conveni marc de col·laboració, 
l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona es comprometen a realitzar les accions 
que s’enumeren a continuació: 
 
L’Ajuntament d’Igualada es compromet a: 

 
‐ liderar l’estratègia de projecció exterior del seu territori; 
‐ facilitar a la Diputació de Barcelona informació rellevant del seu territori i de les prioritats 

locals per al correcte desenvolupament de la seva acció exterior; 
‐ implementar les accions que siguin treballades de forma conjunta amb la Diputació de 

Barcelona en el marc del present conveni; 
‐ nomenar un referent per a les iniciatives i activitats que es derivin del present conveni.  

 
La Diputació de Barcelona es compromet a: 

 
‐ recolzar a l’Ajuntament d’Igualada en la planificació de l’acció exterior d’Igualada;  
‐ prestar suport tècnic i assessorament a l’Ajuntament d’Igualada en matèria 

d’internacionalització; 
‐ capacitar i formar al personal electe i tècnic de l’Ajuntament d’Igualada per al 

desenvolupament d’iniciatives i projectes d’internacionalització;  
‐ realitzar un seguiment de les activitats que realitzi l’Ajuntament d’Igualada en l’àmbit de la 

internacionalització.  
 

Tercer.- Comissió de Seguiment 
 
S’estableix una comissió mixta de seguiment formada per un màxim de dos representants de 
cadascuna de les parts. Aquesta comissió serà l’òrgan de proposta, seguiment i avaluació de 
les actuacions dutes a terme en el marc d’aquest conveni i es reunirà, com a mínim, una 
vegada a l’any. 
 
Quart.- Causes de resolució del conveni 
 
Si qualsevol de les parts incompleix les obligacions derivades d’aquest conveni, l’altra estarà 
facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del mateix. 
 
També podrà ser acordada la resolució quan, havent-se optat pel seu compliment, aquest 
esdevingui impossible. 
 
En qualsevol cas, la part afectada tindrà dret al rescabalament dels danys produïts i a una 
indemnització pels perjudicis que s’hagin pogut ocasionar. 
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Cinquè.- Causes d’extinció del conveni 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 
b) Per desaparició de l’objecte.  
c) Per resolució, d’acord amb el pacte quart anterior. 
d) Per avinença de les parts signatàries. 
e) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, 

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

 
Sisè.- Entrada en vigor, duració i pròrroga 
 
Aquest conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia de l’última signatura de les parts i 
estarà vigent durant els 2 anys següents a la data d’inici de la vigència. 
 
El conveni podrà ser prorrogat previ acord, per escrit, de les parts signatàries del mateix. 
 
Setè.- Normativa aplicable i jurisdicció competent 
 
El present conveni es regeix per l’establert en els pactes precedents, i en allò que no estigui 
establert, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions pública de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i per la resta de l’ordenament de règim 
local espanyol i autonòmic aplicable. 
 
Sense perjudici d’una resolució de mutu acord entre les parts, els Tribunals de l’ordre 
contenciós–administratiu de Barcelona seran els competents per al coneixement de les 
qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, aplicació i extinció d’aquest 
conveni. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per duplicat i 
a un sol efecte, en el lloc i data que seguidament s’assenyalen.” 

                       
Segon.- Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament d’Igualada. 
 
Servei de Govern Local 
 
13.- Dictamen que proposa rectificar el dictamen aprovat per la Junta de Govern 
en data 12 de juliol de 2012, pel qual es va aprovar la liquidació dels ajuts 
econòmics atorgats en el marc de la convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als 
serveis i activitats del Pla de concertació, en el sentit de deixar sense efecte la 
revocació d’un ajut.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Diputat 
Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 12 de juliol de 2012, 
va aprovar el dictamen de liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la 
convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de concertació, 
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que s’havien d’executar en el període de l’1 de gener de 2011 al 31 de desembre de 
2011 i justificar com a màxim el 31 de març de 2012, en el qual es va revocar per falta 
de justificació, entre d’altres, el següent ajut: 
 

Centre gestor 
Ens local 
beneficiari 

Codi XBMQ Actuació 
Import de 

l’ajut 

Gerència de 
Turisme 

Ajuntament de 
Les Masies de 

Voltregà 
11/Y/73691 

Turisme a Les 
Masies de Voltregà 

750 

 
Pel que fa a aquesta revocació, la Gerència de Turisme, que gestiona l’ajut, ha emès 
un informe en el sentit següent: 
 
- Que, amb posterioritat a la revocació de l’ajut, l’Ajuntament de Les Masies de 

Voltregà ha acreditat que va presentar dins el termini la documentació de justificació 
de l’ajut, la qual no es va tramitar per causes no imputables a l’Ajuntament. 

 
- Que també li consta que l’Ajuntament ha executat l’actuació i, per tant, considera 

que s’ha de procedir al seu pagament. 
 
Atès que la Gerència de Turisme ha confirmat al Servei de Govern Local que 
l’Ajuntament ha presentat de nou la documentació de justificació i que aquesta és 
correcta. 
 
Considerant tot l’exposat, és voluntat d’aquesta Diputació deixar sense efecte la 
revocació de l’ajut esmentat, per la qual cosa cal modificar el dictamen de liquidació 
dels ajuts de la convocatòria 2011, esmentat en el paràgraf primer d’aquesta part 
expositiva. 
 
Atès que d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques, aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus 
actes. 
 
Vista la refosa 1/2012, epígraf 10.3.c), que atribueix al Diputat delegat per a la 
cooperació local la competència per elevar a Junta de Govern l’aprovació del catàleg 
de concertació, així com el seu Règim de concertació, convocatòria i resolució dels 
seus recursos existents en ajuts econòmics, i la seva liquidació i tancament definitiu, 
que pot comportar revocació de recursos. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar el dictamen aprovat per la Junta de Govern en data 12 de juliol de 
2012, pel qual es va aprovar la liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el marc de 
la convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de concertació, 
en el sentit de deixar sense efecte la baixa per revocació del següent ajut: 



 

 
 
 
 
 
BAIXA DE L’AJUT DE L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, PER REVOCACIÓ 
  

Centre gestor 
Ens local 

beneficiari 
NIF 

Codi 
XBMQ 

Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº 
d'expedient 

Document  
comptable 

d'ajust de valor 
agrupat 

(Per baixa de 
l’ajut) 

Aplicació 
pressupostària 

Gerència de 
Turisme 

AJ. MASIES DE 
VOLTREGÀ, LES 

P0811600F 11Y73691
Turisme a Les Masies 

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

 
 
 
ALTA DE L’AJUT EN L’APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA , PER DEIXAR SENSE EFECTE LA REVOCACIÓ. 
 

Centre gestor 
Ens local 

beneficiari 
NIF 

Codi 
XBMQ 

Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Nº 
d'expedient 

Document  
comptable 

d'ajust de valor 
agrupat 

(Per deixar sense 
efecte la baixa de 

l’ajut) 

Aplicació 
pressupostària 

Gerència de 
Turisme 

AJ. MASIES DE 
VOLTREGÀ, LES 

P0811600F 11Y73691
Turisme a Les Masies 

de Voltregà 
750 2010/0011081 1203902355 G/30200/432A0/46280 
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Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà. 
 
14.- Dictamen que proposa aprovar la liquidació dels ajuts econòmics 
corresponents al recurs “Punts d’informació i dinamització juvenil als centres 
d’educació secundària (PIDCES)”, atorgats en el marc de la convocatòria 2011 
de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de concertació.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en reunió de 14 d’abril de 2011, va 
aprovar el dictamen de resolució dels ajuts econòmics, en el marc de la convocatòria 
pública per a l’exercici 2011 de l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de 
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, dins del programa “Polítiques locals de juventut”, 
es van atorgar ajuts econòmics per al recurs econòmic: Punts d’informació i 
dinamització juvenil als centres d’educació secundària (PIDCES). 
 
D’acord amb l’article 27 de l’esmentada convocatòria, els terminis d’execució i 
justificació de les actuacions objecte d’aquests ajuts van finalitzar respectivament el 
30/6/2012 i 30/9/2012. 
 
Atès que l’article 33.2 de la convocatòria estableix que, un cop transcorreguts els 
terminis màxims d’execució i justificació, s’habilitarà un termini improrrogable per 
presentar la documentació de justificació pendent i/o esmenar els defectes existents, 
amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar l’ajut . 
 
Per escrit de 1/10/2012, dirigit als ens beneficiaris, es va fixar un termini d’audiència 
fins el 26/10/2012 per a presentar a la Diputació la documentació de justificació dels 
ajuts que estiguessin pendents de justificar-se. 
 
En l’esmentada comunicació s’advertia que, transcorregut el termini anterior sense que 
la justificació i/o esmena dels defectes s’hagués produït, es procediria a la liquidació i a 
la revocació d’aquests ajuts.  
 
Transcorregut el termini d’audiència, es dóna aquesta situació: Tots aquests ajuts 
s’han justificat, menys l’atorgat a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, el qual 
ha comunicat a aquesta Diputació la seva renúncia.  
 
Vista la refosa 1/2012, epígraf 10.3.c), que atribueix al Diputat delegat per a la 
cooperació local la competència per elevar a Junta de Govern l’aprovació del catàleg 
de concertació, així com el seu Règim de concertació, convocatòria i resolució dels 
seus recursos existents en ajuts econòmics, i la seva liquidació i tancament definitiu, 
que pot comportar revocació de recursos. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la liquidació dels ajuts econòmics corresponents al recurs “Punts 
d’informació i dinamització juvenil als centres d’educació secundària (PIDCES)”, 
atorgats en el marc de la convocatòria 2011 de l’àmbit de suport als serveis i activitats 
del Pla de concertació. 
 
Segon.- Donar de baixa per renúncia de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres 
l’ajut que s’indica a continuació, en el marc de la liquidació esmentada en l’acord 
primer. 
 
 
 



 

 

Centre Gestor 
Ens local 

beneficiari 
NIF Codi XBMQ Actuació 

Aportació 
de la 

Diputació 
Nº d'expedient

Doc. 
comptable 
d'ajust de 

valor 
agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Oficina del Pla 
Jove 

Ajuntament de 
Sant Andreu de 

Llavaneres 
P0819600H 11/Y/74396 

Punts d’informació i 
dinamització juvenil als 

centres d’educació 
secundaria PIDCES 

950 2010/11134 1203902490 G/60302/339A1/46280 
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Tercer.- Notificar aquests acords a l’ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, com a 
ens local beneficiari afectat. 
 
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
15.- Informe de Seguiment del pressupost per programes del 2n. trimestre de 
l’any 2012.- La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per programes del 2n. trimestre de l’any 2012. 
 
16.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent vint-i-sis mil vuit-cents 
cinc euros amb onze cèntims (126.805,11) € a l’Ajuntament de Montornès del 
Vallès a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per 
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any 
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor 
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament 
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat 
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per 
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles, 
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra, 
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament. 
 
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a 
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i 
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament). 
 
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la 
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya, 
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure  
 
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en 
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF 
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011. 
 
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en 
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies 
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir 
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació, 
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència, 
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de 
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent. 
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Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va 
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1 
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data 
d’entrada en vigor). 
 
L'Ajuntament de Montornès del Vallès presentà en data 18 d'octubre de 2012 una 
sol·licitud d'un préstec de 787.748,97 € per finançar inversions. 
 
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa 
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. 
 
Es proposa tramitar l'import de préstec de 787.748,97 € davant CATALUNYA BANC, 
S.A., del qual es subvenciona 611.000 € amb una subvenció d’import de 126.805,11 €. 
 
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que 
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds. 
 
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap 
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern 
l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer.- Subvenir en un import de cent vint-i-sis mil vuit-cents cinc euros amb onze 
cèntims (126.805,11) € a l'Ajuntament de Montornès del Vallès d'acord amb la seva 
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 18 
d'octubre de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC, S.A., 
dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de Barcelona i 
l’entitat financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/76200. 
 
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació 
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Montornès del Vallès, d'acord amb la 
minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005. 
 
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè 
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat. 
 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
17.- Dictamen que proposa l’aprovació de la resolució de la convocatòria número 
2012/4193 per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a les associacions de comerciants de la província de Barcelona, per 
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un import total de cent deu mil (110.000) €.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
 
Vist que la Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 28 de juny de 2012, aprovà 
el dictamen que proposa l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a associacions 
de comerciants de la província de Barcelona, per un import total de cent deu mil 
(110.000) €. 
 
Vist que la base dotzena de les esmentades bases reguladores preveu que la proposta 
de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones: el Diputat 
delegat de Comerç i Esports, que presidirà la Comissió, un representant de la 
Presidència de la Corporació, la coordinadora en Matèria de Comerç i Esports, la cap 
del Servei de Comerç Urbà, la cap de la Secció Tècnica de Comerç Urbà, dos/dues 
tècnics/ques superiors de Comerç, un/a dels/les quals actuarà també com a 
secretari/ària i elaborarà l’acta. 
 
Vist que la base tretzena de les esmentades bases reguladores preveu que 
s’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades 
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
Vista l’acta de la sessió de l’òrgan col·legiat de data 2 de novembre de 2012, i que 
resta a l’expedient, en què es recull la proposta de concessió de les subvencions. 
 
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 virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la següent relació de subvencions en el marc de la convocatòria 
número 2012/4193 de “Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense afany de lucre 
representatives del sector comercial i de serveis, any 2012”. 
 
Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada 

CIF Entitat Nom Projecte Punts 
Total 

Subvencionat 

G63116263 
Agrupació de botiguers i 
comerciants de Moià (ABIC 
Moià) 

Foment del Comerç 
de Moià 

65 1.000 

G60637774 
Agrupació de Comerciants de 
Torelló 

Dinamitzem el 
nostre comerç 

40 2.000 
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada 

CIF Entitat Nom Projecte Punts 
Total 

Subvencionat 

G58860404 
Agrupación de comerciantes 
de la calle Perez Galdós 

Comunicació i 
Promoció 

80 6.000 

G63298665 
Asociación Comerciantes 
Pablo Piferrer 11-13 de 
Badalona 

Campanyes de 
Comunicació 

80 3.000 

G58878281 
Asociación de comerciantes y 
vecinos del Paseo de la Salud 
de Badalona 

Campanyes de 
Comunicació 

80 5.000 

G65075749 
Associació Barberà Comerç 
Urbà 

El comerç t'estima! 
Estima al teu 
comerç 

75 1.500 

G65651036 
Associació de Botiguers i 
Serveis del Progrés 

Elaboració 
Campanyes de 
Comunicació 

80 12.500 

G65792749 
Associació de comerç 
Badacentre 

BadaCentre 
dinamització i 
consolidació 

80 15.000 

G65114639 
Associació de Comerç Centre 
i Progrés 

Posicionament 2.0 40 1.500 

G65256760 
Associació de Comerç i 
Serveis de Sant Boi 

Espai Efímer Sant 
Boi 

54 1.000 

G63551436 
Associació de Comerç i 
Serveis Xarxa comercial de 
Viladecans 

Pla estratègic 54 2.000 

J58359811 
Associació de Comerciantes 
Comerç Creu 

Pla de dinamització 
2012-2013 

65 2.000 

G60328580 
Associació de Comerciants de 
Matadepera 

Campanya 
"Matadepera la 
porta de La Mola" 

80 1.500 

G62259742 
Associació de Comerciants de 
Sant Quirze del Vallès 

Pla de dinamització 
2012 

48 1.000 

G63473359 
Associació de Comerciants 
del Voltreganès 

Potenciació del 
Comerç del 
Voltraganès 

72 1.000 

G62316880 
Associació de comerciants El 
Carrer de Sant Boi Llobregat 

Eix Comercial El 
Carrer 

65 1.000 

G62325212 
Associació de Comerciants i 
Empresaris de Sant Joan 
Despí Evolución 

Tarjeta Activa Despí 80 5.000 

G60511847 
Associació de Comerciants i 
Professionals "Cor Eixample" 

Fira Modernista 49 1.500 

G62710769 
Associació de Comerciants i 
Professionals del Nou Centre 
de Mataró 

Pla de dinamització 
2012 

40 1.500 

G63196729 
Associació de Comerciants 
Tordera Centre 

Promoció del 
Comerç a Tordera 

41 1.500 

G62319256 
Associació de Marxans de 
Badalona 

Dinamització dels 
Encants de 
Badalona 

80 2.000 
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Annex 1 Sol·licituds amb Subvenció Atorgada 

CIF Entitat Nom Projecte Punts 
Total 

Subvencionat 

G62406582 
Associació Eix Comercial 
Sant Pere de Terrassa 

Pla d'acció 2012 45 1.500 

G65721797 
Associació Sant Cugat 
Comerç 

Creació aplicació 
per telèfons mòbils 
intel·ligents i web 

70 3.000 

G65184145 
Associació Xarxa Empresarial 
i Comercial Castelldefels-
XECC 

Millora del teixit 
comercial urbà i 
foment dels teixit 
associatiu 

52 6.500 

G58877218 "Can'Oriach Comerc" 
Pla dinamització 
2012 

41 2.000 

G08730046 Centre Vic 
APParador 
VicShopping 

65 2.000 

G61313516 
Federació d'associacions de 
comerciants i gremis de Rubí 

Programa de 
dinamització 
comercial 2012 

48 3.000 

G62253653 
Federació del Comerç, la 
Industria i el Turisme del 
Masnou 

Queda't al Masnou 70 2.000 

G61992525 
Manlleu Associació de 
Comerciants 

Dinamització del 
Comerç de Manlleu 

51 2.000 

G58193707 Unió de Botiguers de Gavà 
Programa 
d'activitats 2012 

47 1.500 

G62439849 Unió de Botiguers de Mataró 
Pla de dinamització 
Comerç Urbà de 
Mataró 

44 4.000 

G59816298 
Unió de Botiguers de 
Montmeló 

Revista Tres Creus 43 1.000 

G58293853 
Unió de Botiguers i 
Comerciants de Canet de Mar

Captació i 
fidelització de 
clientela 

68 1.500 

G63456461 
Unió de Botiguers i 
Comerciants de Navarcles 
(UBIC) 

Pla de dinamització 
comercial de 
Navarcles 

54 6.000 

G61565537 
Unió de Botiguers i 
comerciants de Palautordera 

Captació i 
fidelització de 
clientela 

45 1.000 

G59999151 
Unió de Botiguers i 
Comerciants de Prats de 
Lluçanès 

Dinamització 
comercial dels Prats 

49 1.000 

G61634341 
Unió de Botiguers, 
Comerciants i Professionals 
de Llinars del Vallès 

Dinamització 
Comercial 

40 1.500 

G60150711 
Unió de comerciants i 
industrials de Caldes  

UCIC 80 2.000 

 
Segon.- Desestimar les sol·licituds següents per manca de disponibilitat 
pressupostària i per haver assolit una menor puntuació. 
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Annex 2 Sol·licituds Desestimades 
CIF Entitat Nom Projecte Punts 

G60544400 
Asociación de concesionarios 
"central" del Mercado 
Municipal de Molins de Rei 

Dinamització i Promoció Comercial 0 

G58246968 
Associació de Concessionaris 
del Mercat de la 
Independència de Terrassa 

Dinamització Mercat de la 
Independència 

0 

G65659724 
Associación de comerciantes 
y vecinos Trias Gaudí 

Desfilada de perruqueria i moda 20 

G60184264 
Federació d'Associacions de 
Comerciants de Terrassa 
(FACT) 

Castelltapas 2012 10 

G58822289 
Federació d'associacions i 
gremis de Mataró i Comarca 

Dinamització del comerç de 
proximitat dels Municipis del 
Maresme 

10 

G58689084 
Gremio de Hosteleria de 
Castelldefels Baix Llobregat 

Menú promocional 0 

G58689084 
Gremio de Hosteleria de 
Castelldefels Baix Llobregat 

Passaport gastronòmic Gourmet 
2012 

0 

G58689084 
Gremio de Hosteleria de 
Castelldefels Baix Llobregat 

5ª Ruta de la Tapa 0 

G58689084 
Gremio de Hosteleria de 
Castelldefels Baix Llobregat 

IX Trobades gastronòmiques 0 

G59432096 Prat Gran Comerç UBP Captació i fidelització clientela 15 
 
Tercer.- Excloure les sol·licituds següents per no complir amb els requisits de la 
convocatòria. 
 
Annex 1 Sol·licituds Excloses 

CIF Entitat Nom Projecte 
Motiu de 
l'exclusió 

G60423886 
ACIST Associació de 
Comerciants i Serveis 
Tianencs 

Reforçament de les 
activitats de dinamització 
de l'Associació de 
comerciants i serveis 
tianecs 

Fora de termini 

G60467016 
Associació Comerciants de 
Ca N'Aurell 

Dinamització comerç Ca 
N'Aurell 

No presenta 
documentació 

G59038273 
Associació de Comerciants La 
Roca del Vallès 

Captació i fidelització Fora de termini 

G63342182 Unió de Botiguers de Vallirana
Activitat de dinamització de 
la Unió de Botiguers 2012 

Fora de termini 

 
Quart.- Aplicar la despesa total de cent deu mil (110.000) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30301/431A0/48900 del pressupost de l’exercici 2012. 
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a totes les entitats interessades. 
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Servei del Teixit Productiu 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i CECOT per a desenvolupar el projecte 
d’implantació local de la reempresa als centres locals de serveis a les empreses 
de la província de Barcelona, amb una despesa de cinc mil nou-cents    
quaranta-cinc (5.945) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i 
Ocupació, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona i la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa van 
subscriure, amb data 20 de setembre de 2012, un conveni de col·laboració per a 
desenvolupar el projecte d’implantació local de la reempresa als centres locals de 
serveis a les empreses de la província de Barcelona, amb un pressupost màxim, 
impostos indirectes inclosos, de tres-cents vint-i-tres mil set-cents quaranta-un 
(323.741) € i una aportació de Diputació de Barcelona, impostos indirectes inclosos, de 
dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents sis (242.806) €. 
 
La minuta de conveni va ser aprovada per acord número 478/12 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Barcelona, reunida en sessió de data 26 de juliol de 2012. 
 
Amb posterioritat a la data de signatura del conveni, s’ha vist que:  
 
1) La raó social de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa s’ha modificat, 
sent la raó social correcta CECOT, tal i com disposa l’article 1 dels Estatuts de 
CECOT, els quals van ser admesos per resolució de data 11 de juliol de 2012 del 
Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a l’Oficina Pública de 
dipòsit d’estatuts.  
 
2) L’article 23 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, modifica la Llei 37/1992, de 
28 de desembre, de l’Impost de valor afegit. Entre altres, modifica l’article 90 de la Llei 
37/1992, que regula el tipus impositiu general, passant d’ un 18% al 21%. L’increment 
del tipus impositiu de l’IVA tindrà efectes a partir de l’1 de setembre de 2012. 
 
Com a conseqüència del que s’estableix en el paràgraf anterior, s’ha d’actualitzar el 
pressupost del conveni en aquelles activitats que estan subjectes a IVA, així com en 
les aportacions de les parts signants.  
 
3) Les entitats signatàries tenen la voluntat de prendre les decisions de manera 
coordinada en relació a la comunicació i difusió del projecte, motiu pel qual cal  
modificar el primer paràgraf de l’acord cinquè, de manera que allà on diu: “Ambdues 
parts podran realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de comunicació que 
consideri oportú”, haurà de dir “Ambdues parts, de manera coordinada, podran 
realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de comunicació que consideri 
oportú”. 
 
És per tot l’exposat que el Servei de Teixit Productiu ha informat favorablement  
l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i 
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CECOT per desenvolupar el projecte d’implantació local de la reempresa als centres 
locals de serveis a les empreses de la província de Barcelona. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en execució del 
Decret de Presidència número 4477/12 de data 31 de maig de 2012 i publicada en el 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i 
CECOT per desenvolupar el projecte d’implantació local de la reempresa als centres 
locals de serveis a les empreses de la província de Barcelona, d’acord amb el text que 
es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
CECOT PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE D’IMPLANTACIÓ LOCAL DE LA 
REEMPRESA ALS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES EMPRESES DE LA 
PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
D’una part, DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i president 
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Alberto Fernández Díaz, i 
facultat d’acord amb la Refosa número 1/2012, sobre delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB 
de 6 de juny de 2012; assistit per la secretària delegada, Beatriz Espinàs Vijande, en virtut 
de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 2 de maig 
de 2012, publicat en el de data 16 de maig de 2012. 
 
De l’altra, CECOT , proveïda de NIF G 58195686, representada en aquest acte pel president, 
el Sr. Antoni Abad Pous, facultat segons escriptura d'apoderament de data 24 de gener de 
2011, atorgada davant el Notari D. Eva María Corbal San Adrián amb número de protocol 
69. 

 
MANIFESTEN 

 
I.  Que la Diputació de Barcelona i CECOT van signar el 20 de setembre de 2012 el 

conveni de col·laboració per a desenvolupar el projecte d’implantació local de la 
reempresa als centres locals de serveis a les empreses de la província de Barcelona, 
amb un pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, de tres-cents vint-i-tres mil 
set-cents quaranta-un (323.741) € i una aportació de Diputació de Barcelona, 
impostos indirectes inclosos, de dos-cents quaranta-dos mil vuit-cents sis (242.806) €. 

 
II.  Que la raó social de la Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa s’ha 

modificat, sent la raó social correcte CECOT, tal i com disposa l’article 1 dels Estatuts 
de CECOT, els quals van ser admesos per resolució de data 11 de juliol de 2012 del 
Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, a l’ Oficina Pública de 
dipòsit d’estatuts. 
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III. Que per l’article 23 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a 
garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat, es modifica el tipus 
impositiu general d’IVA, que passa d’un 18% a ser un 21%. Aquesta modificació entra 
en vigor l’1 de setembre de 2012. Que com a conseqüència del que s’estableix en el 
punt anterior, es realitza la següent addenda per tal d’actualitzar el pressupost del 
conveni, així com les aportacions de les entitats signatàries. 

 
IV.  Que les entitats signatàries tenen la voluntat de prendre les decisions de manera 

coordinada en relació a la comunicació i difusió del projecte, motiu pel qual cal  
modificar el primer paràgraf de l’acord cinquè, de manera que allà on diu: “Ambdues 
parts podran realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de comunicació que 
consideri oportú”, haurà de dir “Ambdues parts, de manera coordinada, podran 
realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de comunicació que consideri 
oportú”. 

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

Govern de Diputació de Barcelona. 
 

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

 

ACORDS 
 
PRIMER.- Modificar el paràgraf segon del reunits, de manera que:  

 
-  Allà on diu : “La Confederació Empresarial i Comarcal de Terrassa”,  
 
-  Ha de dir “CECOT”.  

 
SEGON.- Modificar els següents acords com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial 
decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el 
foment de la competitivitat, que quedaran redactats de la manera següent: 
 
“Vuitè. PRESSUPOST. 
 
El pressupost màxim, impostos indirectes inclosos, per a l’execució de les activitats del 
projecte s’estableix en tres-cents trenta-un mil sis-cents seixanta-vuit (331.668) €, distribuïts 
en les partides i imports que figuren en l’Annex 3, que forma part integrant del present 
Conveni. 
 
De l’import total del pressupost, la Diputació de Barcelona farà una aportació econòmica del 
75% i CECOT del 25% arrodonint els decimals , de tal manera que:  

 
-  L’ aportació econòmica màxima que realitzarà Diputació de Barcelona serà de dos-cents 

quaranta-vuit mil set-cents cinquanta-un (248.751) € distribuïda de la manera següent:  
 

-  Cent vint-i-cinc mil set-cents cinquanta-un (125.751) € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la corporació.  

-  Quaranta-un mil (41.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 
del pressupost corresponent a l’exercici 2013. 

-  Quaranta-un mil (41.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 
del pressupost corresponent a l’exercici 2014. 

-  Quaranta-un mil (41.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 
del pressupost corresponent a l’exercici 2015. 
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Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
En relació a l’any 2012, l’aportació econòmica és més elevada ja que correspon a les 
despeses de l’inici del projecte i a determinades activitats que s’executaran amb major 
intensitat en aquesta anualitat com ara l’adaptació del Market Place i dels materials que 
s’han de lliurar independentment de quan s’editin.  

 
- L’aportació econòmica màxima que realitzarà CECOT serà de vuitanta-dos mil nou-cents 

disset (82.917) €. 
 

L’import, partides i periodificació del pressupost s’ajustarà en funció de l’assoliment de les 
fites amb els indicadors d’activitat que consten en l’Annex 1.” 
 
- L’acord novè del present conveni queda redactat, en endavant, com segueix:  

 

“Novè. RÈGIM DE PAGAMENT  
 
El pagament de l’aportació econòmica de dos-cents quaranta-vuit mil set-cents cinquanta-un 
(248.751) € de Diputació de Barcelona a CECOT es tramitarà en base a l’assoliment dels 
indicadors previstos i prèvia validació per part de la Comissió de Seguiment dels informes 
de seguiment i liquidacions pressupostàries corresponents a cada semestre i presentats per 
CECOT no més tard dels 2 mesos de la finalització de cada semestre.  
 
Per l’any 2012 el pagament de l’aportació econòmica de Diputació de Barcelona es tramitarà 
en base a l’assoliment dels indicadors previstos i prèvia validació per part de la Comissió de 
Seguiment dels informes de seguiment i liquidacions pressupostàries abastant el període a 
comptar des de l’inici de la vigència del conveni fins al 31 de desembre de 2012. Aquests 
informes s’hauran de lliurar per CECOT no més tard del 28 de febrer de 2013.” 

 
- L’annex 3,del present conveni, queda redactat, en endavant, com segueix:  

 

ANNEX 3 PRESSUPOST 

 

 TOTAL   TOTAL 

1. Serveis Generals 66.185,00 €    248.751,00 €                 
1.1 Coordinació i direcció 43.091,00 €    82.917,00 €                   
1.2 Adaptació Market Place (programació informàtica) 13.824,00 €    
1.3 Informes de seguiment 9.270,00 €      
2. Sensibilització i difusió 26.676,00 €    
2.1 Presentació Pública de l’Acord de Reempresa 741,00 €         
2.2 Sessions d'informació i sensibilització 25.935,00 €    
3. Capacitació dels CLSE 13.716,00 €    

2.592,00 €      
3.2 Tallers de formació de la Reempresa per a personal tècnic 11.124,00 €    
4. Materials 32.136,00 €    
4.1 Personalització dels Dossiers de Cessió 16.068,00 €    
4.2 Personalització dels Dossiers de Reempresa 16.068,00 €    

192.955,00 €  

14.112,00 €    
24.343,00 €    

154.500,00 €  

331.668,00 €  331.668,00 €TOTAL DESPESES  DEL PROJECTE
TOTAL INGRESSOS DEL 
PROJECTE

3.1 Seminaris de formació en la gestió del market place per al 
personal tècnic

Diputació de Barcelona

PRESSUPOST 

Patronal CECOT

ACTIVITATS

PRESSUPOST DE DESPESES

 ENTITATS 

PRESSPOST D'INGRESSOS

5.2 Help Desk en els processos de Reempresa

5.3 Processos d'acompanyament

5.1 Help Desk en la gestió del Market Place
5. Assistència tècnica als CLSE
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TERCER.- Modificar el primer paràgraf de l’acord cinquè, de manera que: 
 

- allà on diu: “Ambdues parts podran realitzar la difusió del projecte per qualsevol mitjà de 
comunicació que consideri oportú”, 

 
- haurà de dir: “Ambdues parts, de manera coordinada, podran realitzar la difusió del 

projecte per qualsevol mitjà de comunicació que consideri oportú”. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar l’increment, impostos indirectes inclosos, de cinc mil      
nou-cents quaranta-cinc (5.945) €, a raó de: 
 

- Dos mil nou-cents quaranta-cinc (2.945) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30103/433A0/48900 del corrent pressupost de la corporació. 

 
- Mil (1.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del 

pressupost corresponent a l’exercici 2013. 
 
- Mil (1.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del 

pressupost corresponent a l’exercici 2014. 
 
- Mil (1.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/30103/433/489 del 

pressupost corresponent a l’exercici 2015. 
 
Tot d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució a CECOT. 
 
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES 

 
Gerència de Serveis  de  Cultura 
 
19.- Dictamen que proposa aprovar la modificació, per errors materials, de 
l’acord núm. 627/12 de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de 25 
d’octubre de 2012, sobre resolució de la segona convocatòria, segons Bases 
específiques en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de Cultura, de 
subvencions per a activitats destinades a promoure la cultura popular i 
tradicional, per a l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de Coneixement i Noves 
Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb data 23 de febrer de 2012, es varen aprovar a la Junta de Govern d’aquesta 
Corporació, les Bases específiques en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions, en l’àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a 
activitats destinades a promoure la cultura popular i tradicional, per a l’any 2012, 
publicades al Butlletí Oficial de la Província número 0220 012004741, d’1 de març de 
2012, d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província número 13, el dia 15 de gener de 2009. 
 



 

 53/135

De conformitat amb la norma 13 de les esmentades Bases, i d’acord amb l’article 63.2 
del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, es va constituir un òrgan col·legiat 
integrat per la Diputada delegada per a Cultura (com a presidenta de l’Òrgan 
responsable), pel Coordinador en Matèria de Cultura, per un/a representant de la 
Presidència de la Corporació, per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies, i per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies; per dirigir la instrucció del procediment i formular la 
corresponent proposta de resolució de la convocatòria 03733/12, un cop es procedir a 
la valoració de les sol·licituds, en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació 
dels criteris de valoració previstos en les Bases. 
 
Vist l’informe tècnic que es va emetre una vegada feta la valoració de totes les 
sol·licituds, va ser formulada la proposta de concessió per la comissió instructora que 
es va formalitzar en l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 10 h. del dia 9 d’octubre 
de 2012, que va adjuntar-se com annex al Dictamen de l’atorgament de subvencions, 
en l’àmbit de Cultura de la Diputació de Barcelona, per a activitats destinades a 
promoure la cultura popular i tradicional per a l’any 2012, segons les Bases 
específiques en règim de concurrència competitiva aprovades per la Junta de Govern 
d’aquesta Corporació en data 23 de febrer de 2012. 

 
1. Atès que per errors materials detectats, tant en l’Acta com en el Dictamen i en 
l’Informe, on consta: 
 
“Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per ser sol·licituds ja 
presentades al primer semestre de l’any: 
 

Núm.  NIF Entitat Projecte 
79 G08399099 Foment Mataroní Mostra de Teatre Amateur” 

 
Ha de ser: 
 
“Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per tractar-se d’entitats que, 
malgrat organitzar activitats de caire cultural, aquestes no han estat considerades com 
la seva finalitat primària de promoure la cultura popular i tradicional: 
 

Núm.  NIF Entitat Projecte 
79 G08399099 Foment Mataroní Mostra de Teatre Amateur” 

 
2. Atès que per errors materials detectats, tant en el Dictamen com en l’Informe, on 
consta: 
 
“Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per haver estat presentades 
fora de termini: 
 

Núm.  NIF Entitat Projecte 

1 G58565979 
A. C. A. Hijos de 
Paradas en Catalunya 

XXIX Aniversario 
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Núm.  NIF Entitat Projecte 

2 G58838103 Badalona Sardanista 
Aplec de la Sardana de 
Badalona 

3 G59930370 
Federació Sardanista de 
Catalunya 

Fulletó Cicles d'Estiu 2012 i 
Premis Sardana 

4 V59365064 
C. C. A. Casa Sevilla del 
Prat 

La Cultura Andaluza - Fiesta 
Mayor del Prat ” 

 
Ha de ser: 
 
“Excloure les sol·licituds que es detallen a continuació, per haver estat presentades 
fora de termini: 
 

Núm.  NIF Entitat Projecte 

267 G64493117 Fills de la Flama  
V Dia de la Flama de les 
Tradicions Catalanes 

268 G65730848 Associació d'Art Venus Art per tothom! 

269 G61049938 
Colla Gegantera de 
Mollet del Vallès 

Festes Majors 2012 + 30è 
Aniversari 

270 G65103491 
Colla Dinamitzadora de 
Festes Morats 

Festa Major 2012” 

 
Vist l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist l’apartat 3.3 e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de  2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta  
Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva, a la Junta de 
Govern, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la rectificació, per errors materials, de les següents dades del punt 
dispositiu Cinquè de l’Acord núm. 627/12 de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de 25 d’octubre de 2012, sobre resolució de la segona convocatòria, 
segons Bases específiques en règim de concurrència competitiva, en l’àmbit de 
Cultura, de subvencions per a activitats destinades a promoure la cultura popular i 
tradicional, per a l’any 2012, on es relacionen les sol·licituds desestimades d’acord 
amb l’Acta formalitzada per l’òrgan col·legiat instructor del procediment de selecció, i 
que restaran en els termes que s’indiquen a continuació:  
 
- A l’apartat relatiu a les sol·licituds desestimades per tractar-se d’entitats que, malgrat 
organitzar activitats de caire cultural, aquestes no han estat considerades com la seva 
finalitat primària de promoure la cultura popular i tradicional, la seva taula ha de 
completar-se amb l’addició d’una nova fila amb el contingut següent: 
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Núm.  NIF Entitat Projecte 
79 G08399099 Foment Mataroní Mostra de Teatre Amateur 

 
- A l’apartat relatiu a les sol·licituds desestimades per haver estat presentades fora de 
termini, el contingut de la seva taula restarà íntegrament substituït pel següent: 
 

Núm.  NIF Entitat Projecte 

267 G64493117 Fills de la Flama  
V Dia de la Flama de les 
Tradicions Catalanes 

268 G65730848 Associació d'Art Venus Art per tothom! 

269 G61049938 
Colla Gegantera de 
Mollet del Vallès 

Festes Majors 2012 + 30è 
Aniversari 

270 G65103491 
Colla dinamitzadora de 
festes Morats 

Festa Major 2012 

 
Segon.- Mantenir el tenor literal de les altres determinacions aprovades per l’Acord 
núm. 627/12 adoptat per la Junta de Govern d’aquesta Corporació en la seva sessió 
de 25 d’octubre de 2012. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 
2012/6517.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de data 06/08/2012, que 
ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 08/08/2012, pel 
qual es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació d'una xarxa sota el pont per dissuadir 
els coloms, a la carretera BV-5001, del punt quilomètric 1+797 al 1+807, ambdós 
marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet 
(Exp. núm. 2012/6517). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/10/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació d'una 
xarxa sota el pont per dissuadir els coloms. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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 Les obres estaran ben senyalitzades tant de dia com de nit i no suposaran cap 
perill pels usuaris de la carretera ni vies afectades per aquesta instal·lació.  

 El peticionari mantindrà en bon estat la xarxa i de tots els elements auxiliars que 
formen part d’aquesta instal·lació, durant tota la fase d’explotació, per a evitar que 
la instal·lació pugui provocar algun dany sobre la carretera, el pont o usuaris de 
les vies implicades per aquesta instal·lació. 

 En el cas que per necessitats d’explotació i conservació, ampliació o rectificació 
del traçat de la carretera o el pont, la xarxa o alguna part de la instal·lació resultés 
afectada, el peticionari estarà obligat a substituir, traslladar o protegir la instal·lació 
d’acord amb les instruccions que, a l’efecte, els hi notifiqui la Diputació de 
Barcelona. 

 Si la Diputació de Barcelona detectés que alguna part de la instal·lació de 
referència causa perjudicis a la carretera o el pont, el peticionari, haurà d’actuar 
amb la rapidesa que requereixi la urgència del cas, tant per substituir, traslladar o 
protegir l’ instal·lació autoritzada, com per a reparar els danys ocasionats a la 
carretera o el pont. 

 Aquestes instal·lacions en cap cas impediran ni pertorbaran les obres de 
conservació de la carretera. 

 La instal·lació es realitzarà de tal manera que eviti tensions i vibracions al pont.” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa 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 
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formulada per Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet, en relació amb l’expedient 
número 2012/6517.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, autorització d’obres d’instal·lació d'una xarxa  sota el pont per dissuadir els 
coloms, a la carretera BV-5001, del punt quilomètric 1+797 al 1+807, ambdós marges, 
tram urbà (travessera), al terme municipal de Santa Coloma de Gramenet (expedient 
2012/6517) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques 
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic 
transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Gramenet (08921), Plaça 
Olimp, 3, amb indicació dels recursos procedents. 
 
21.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
F.T.S., en resolució de l’expedient núm. 2012/6774.- 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. F.T.S., de data 03/09/2012, 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 BV-1483, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de 
Bigues I Riells (Exp. núm. 2012/6774), de: 
 
 Construcció de tanca, del punt quilomètric 0+857 al 0+871.  
 Construcció de nou accés, del punt quilomètric 0+860 al 0+864 

 
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/10/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de 
tanca. 
 
Atès el que disposa l’article 168 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 La tanca quedarà alineada amb la línia de façana que marqui la normativa 

urbanística municipal vigent. 
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 No s’executarà cap part dels fonaments de la tanca sota la calçada ni en el metre 
més proxim a la mateixa. 

 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. 

 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 construcció de nou 
accés. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es tancarà a l’ús de vehicles l’accés existent aquesta mateixa finca en el punt 

quilomètric 0+880. 
 En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

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

calçada. 
 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 10 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. 
 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta sense la 

invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de girs a l’esquerra. 
 El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 

fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per ocupació i aprofitament de les vies 
provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 metres 
d'amplada i 13,30 €, 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 
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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 Francesc Tenas Serra, en relació amb l’expedient número 2012/6774. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. F.T.S., autorització d’obres, a la 
carretera BV-1483, marge esquerre, tram urbà, al terme municipal de Bigues I Riells 
(Exp. núm. 2012/6774), de: 
 
 Construcció de tanca, del punt quilomètric 0+857 al 0+871.  
 Construcció de nou accés, del punt quilomètric 0+860 al 0+864 

 
Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient; 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada i 13,30 €, per la concessió 
d'autorització en trams no urbans de carretera per tancaments diàfans. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. F.T.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX),  XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
22.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Promociones PA.LU, S.A. 1992 S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6809.- 
La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i 
President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que 
és del tenor literal següent: 
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Vist l’escrit de Promociones PA.LU.SA 1992 S.L., de data 03/09/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 04/09/2012, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de renovació de rètol informatiu existent, a la carretera 
BP-4313, al punt quilomètric 18+355, marge esquerre, tram no urbà, al terme 
municipal de Santa Maria d’Oló (Exp. núm. 2012/6809). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 25/09/2012, 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 renovació de rètol 
informatiu existent. 
 
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 de 3 metres, i en tot cas, els 

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

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

elements situats prop de l’extrem de la calçada. 
 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 i 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 
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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 Promociones PA.LU.SA 1992 S.L., en relació amb l’expedient número 
2012/6809. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Promociones PA.LU.SA 1992 S.L., 
autorització d’obres de renovació de rètol informatiu existent, a la carretera BP-4313, al 
punt quilomètric 18+355, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa 
Maria d’Oló (Exp. núm. 2012/6809), 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 i 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 Promociones PA.LU.SA 1992 S.L., amb 
domicili a efectes de notificacions a Sallent (08650), carrer Balmes, 75 casa,  amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
23.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
T.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/7202.- 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. T.S.C., de data 12/09/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 18/09/2012, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4342, del punt 
quilomètric 3+990 al 4+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí 
d’Albars (Exp. núm. 2012/7202). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 09/10/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de condicionament 
d'accés existent. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 En cas d’existència de cuneta, es donarà continuïtat a les aigües que circulen per 

la mateixa al llarg de l’accés mitjançant tub de formigó d’un diàmetre mínim de 40 
centímetres o prolongació de la cuneta existent en l’accés. 

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

 Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc 
el paviment afectat de la calçada. 

 Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la 
distància mínima de parada. 

 Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP). 
 Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles 

pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de 
girs a l’esquerra. 

 Dins de tot l’àmbit de l’obra i en els trams en desmunt es formigonarà la cuneta 
que serà com a mínim d’1 metre d’amplada i secció en “L”, pendent 6 (H):1 (V) 
formada per 20 cm de formigó HM-20 i malla electrosoldada 15x15 D 8 mm. 

 El pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de 
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.” 

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



 

 63/135

d’Àrees, de Comissions Informatives i de seguiment i delegació de competències en 
favor de diputades/ts adjuntes/ts i diputades/ts delegades/ts per matèries. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Sr. T.S.C., en relació amb l’expedient número 2012/7202. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. T.S.C., autorització d’obres de 
condicionament d'accés existent, a la carretera BV-4342, del punt quilomètric 3+990 al 
4+000, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Sant Marti d’Albars (Expedient 
número 2012/7202), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. T.S.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en resolució de l’expedient núm. 
2012/7260.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de data 07/08/2012, que 
ha tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 20/08/2012, pel 
qual es sol·licita autorització per pintar dos passos de vianants, a la carretera BV-5001, 
al punt quilomètric 0+550  i al 0+682, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Santa Coloma de Gramenet (Exp. núm. 2012/7260). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 09/10/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de pintar dos passos de 
vianants. 
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Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es treurà el pas de vianants existent al punt quilometric 0+665. 
 El sol·licitant serà responsable del manteniment i conservació de tots els elements 

del pas de vianants, i tindrà la obligació de mantenir-les en bon estat en tot 
moment. Es disposarà de una franja de uns 5 m sense aparcar i lliure de 
contenidors o d’ altres elements que disminueixin la visibilitat, abans de cada pas 
de vianants. El pas de vianants anirà sempre de vorera a vorera. Tindrà una 
visibilitat superior a la distància de parada. No estarà prop de cap parada de bus.  

 Estarà confeccionat amb pintura retroreflectant i antilliscant.  
 Es col·locarà un senyal S-13 per cada pas de vianant i cada sentit. També una de 

prohibit aparcar. Els senyals de perill, es disposaran amb suficient antelació abans 
del mateix. 

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

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

 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa 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 
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ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per Ajuntament De Santa Coloma De Gramenet, en relació amb l’expedient 
número 2012/7260.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Ajuntament De Santa Coloma De 
Gramenet, autorització per pintar dos passos de vianants, a la carretera BV-5001, al 
punt quilomètric 0+550 i al 0+682, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Santa Coloma de Gramenet (expedient 2012/7260) que s’hauran de dur a 
terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva 
del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 
amb domicili a efectes de notificacions a Santa Coloma de Gramenet (08921), Plaça 
Olimp, 3, amb indicació dels recursos procedents. 
 
25.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la 
Farmàcia S.M., en resolució de l’expedient núm. 2012/7445.- 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 la Farmàcia S.M., de data 21/09/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 26/09/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu de servei (assistència sanitària), a 
la carretera BV-5122, al punt quilomètric 5+085, marge esquerre, tram no urbà, al 
terme municipal de Fogars de La Selva (Exp. núm. 2012/7445). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 09/10/2012, 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 de servei (assistència sanitària) 
 
Atès el que disposa l’article 93 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 

 La distància mínima del rètol a la calçada serà de vuit metres. 
 Els senyals seran de servei i estaran normalitzats. Inclouran el nom genèric, sense 

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

elements situats prop de l’extrem de la calçada. 
 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 i de 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. 
 
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 la Farmàcia S.M., en relació amb l’expedient número 2012/7445. 
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Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Farmàcia S.M., autorització d’obres 
d’instal·lació de rètol informatiu de servei (assistència sanitària), a la carretera BV-
5122, al punt quilomètric 5+085, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Fogars de La Selva (Expedient número 2012/7445), 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 i de 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 la Farmàcia S.M., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
26.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del             
Sr. S.S.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/7710.- 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. S.S.C., de data 26/09/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 02/10/2012, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera BV-1245, del punt quilomètric 2+300 al 3+000, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellterçol (Exp. núm. 2012/7710). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 16/10/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de tala d'arbres. 
 
Atès el que disposa l’article 104a del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 La neteja de massa forestal autoritzada es realitzarà des de fora de la calçada i no 

es permetran vehicles aturats a la mateixa a excepció dels moments en que es 
realitzi la càrrega de residus. 

 No es permetrà l’emmagatzematge de residus en la franja de domini públic, és a 
dir, en una franja de 3 metres mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació. 

 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. 
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 Les obres estaran degudament senyalitzades, tant de dia com de nit, i seguint les 
especificacions de la norma 8.3-IC. 

 Aquest informe s’emet sens perjudici de la preceptiva autorització de les 
competències concurrents (Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya).” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa 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 pel Sr. S.S.C., en relació amb l’expedient número 2012/7710. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. S.S.C., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-1245, del punt quilomètric 2+300 al 3+000, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal de Castellterçol (Exp. núm. 2012/7710), que 
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i 
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part 
expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
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executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
 
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en 
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. S.S.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXX), XXX, X,  amb indicació dels recursos procedents. 
 
27.- Dictamen que es proposa la denegació d’una autorització d’obres a favor de 
Cal Mossèn, S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/6473.- 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 Cal Mossèn S.L., de data 25/07/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació, en data 03/08/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera N-141d, al punt 
quilomètric 3+570, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Calldetenes 
(Expedient núm. 2012/6473). 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 19/10/2012, 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 d’obres de conservació 
d'edificació. 
 
Atès el que disposen els articles 84, 119, 123 i 125 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: 

 
 Actualment l’edificació es troba dins del domini públic de la N-141d. Segons 

l’article 84 del Reglament de Carreteres vigent, entre el domini públic de la 
carretera i la línia d’edificació, només es poden autoritzar obres de conservació 
d’edificis que no suposin reconstrucció ni millora dels existents. En aquest cas no 
es descriu exactament en què consisteix “ l’adequació” esmentada en el punt 3.1 
de l’apartat A de la documentació presentada. 

 
 L’accés es troba en un nus viari: al costat de l’embocadura del ramal de sortida de 

la C-25 amb la rotonda o, a la  mateixa traça del ramal, segons la variació que 
resulti amb  les obres d’ampliació de l’Eix. Es troba també a menys de  50m de 
l’inici de la intersecció de la N-141d amb la BV-5201.  

 En aquesta situació i considerant com a “tram especial” el ramal de sortida de la 
C-25, no es compleixen l’art. 119.4 del Reglament de Carreteres: “no s’admetrà 
cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni 200m abans ni després de trams 
especials” , ni el 119.3 on es diu que la “distància mínima entre accessos 
autoritzables de tercera categoria respecte a altres accessos de igual o superior 
categoria , ha de ser de 50 m”.  
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 Per altre part, considerant els articles 123  i el 125.1, el canvi d’ús de l’accés en 
qüestió, suposa un increment dels moviments en un punt ja conflictiu ,  i queda  
fora de les necessitats de comunicació estrictes que ha de cobrir la Xarxa de  
carreteres.” 

 
Atès el que preveuen els articles 84, 119, 123 i 125 del Reglament general de 
carreteres de la Generalitat de Catalunya:  

 
“Article 84 
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden autoritzar 
obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que impliquin augment de 
volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar obres de conservació i 
manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d'ús, siguin 
compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. L'increment de valor que aquestes 
obres comportin no pot ser tingut en compte als efectes expropiatoris.” 
 
“Article 119 
Limitació per raó de distància respecte a altres accessos 
 
119.1  A les vies segregades i a les carreteres convencionals amb limitació 
d'accessos, la distància dels accessos autoritzables respecte d'altres accessos, ha de 
ser com mínim de 1.200 m. 
 
119.2  A la resta de vies convencionals, les distàncies mínimes dels accessos 
autoritzables de primera o segona categoria respecte a altres carreteres o accessos de 
similar categoria ha de ser de 200 m. Als trams urbans que no tinguin la condició de 
travessera i en els trams interurbans en què la velocitat de recorregut sigui menor de 
50 km/h. aquesta distància pot reduir-se a 50 m. 
 
119.3  La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a 
altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m. 
 
119.4  No s'admetrà cap accés en els carrils de canvi de velocitat ni tampoc 200 m 
abans i després dels trams especials, com túnels, obres de pas de més de 100 m de 
longitud, bifurcacions, llits de frenat, etc. 
 
119.5  Totes les distàncies a què fa referència el present article s'han de mesurar entre 
les dues seccions transversals en què la via d'incorporació o de canvi de velocitat pel 
mateix sentit de circulació tingui una amplada d'1,50 m.” 
 
“Article 123 
Limitació d'accessos 
 
La persona titular del departament competent en la matèria pot limitar els accessos a 
les carreteres i establir, amb caràcter obligatori, els punts on s'han de construir aquests 
accessos.” 
 
“Article 125 
Iniciativa particular 
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125.1  L'establiment d'un nou accés d'iniciativa particular, la reordenació dels accessos 
existents o la modificació de l'ús, requereixen autorització. 
 
125.2  L'autorització d'accessos no suposa exclusivitat en l'ús del domini públic. El 
servei territorial competent en la matèria pot limitar i condicionar l'ús de l'accés. En 
l'autorització s'ha de definir la zona de domini públic, les condicions de manteniment i, 
si s'escau, establir el corresponent cànon.” 
 
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 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 per Cal Mossèn S.L., en relació amb 
l'expedient número 2012/6473 que es transcriu en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres de conservació 
d'edificació, a la carretera N-141d, al punt quilomètric 3+570, marge dret, tram no urbà, 
al terme municipal de Calldetenes (Expedient 2012/6473). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a Cal Mossèn S.L., amb domicili a Calldetenes 
(08506), carrer Mas la Vila Xica, amb indicació dels recursos procedents. 
 
28.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, als efectes de l’execució de les obres 
d’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de la carretera BV-1435 sobre el torrent de 
Can Baró”.- 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 tant a les travesseres com a les zones urbanes, la conservació i explotació 
de la zona de domini públic exterior a la calçada correspon a l’Ajuntament, una vegada 
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s’ha fet efectiu el planejament, d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Reglament 
General de Carreteres, aprovat per Decret 293/2003, de 18 de novembre.  
 
Atès que, pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques 
que corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat 
adequades als diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els 
vianants i els ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant 
als àmbits de conservació i explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, 
per tant, els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
 
Atès que el risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals 
preocupacions de la Diputació de Barcelona, que executa accions adreçades a minvar 
aquest risc. 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana va formular petició a aquesta 
Diputació d’unes obres de millora del tram de la carretera BV-1435, de titularitat de la 
Diputació, a l’alçada del p.k. 11,500, situat sobre el torrent de Can Baró, on cal 
eixamplar i millorar el revolt de petit radi i d’amplada insuficient en aquest punt. 
 
Atès que, en resposta a la petició de l’Ajuntament, l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuació en Infraestructures, adscrita a la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
d’aquesta Diputació, i per realitzar l’eixamplament de la carretera sobre el torrent de 
Can Baró, ha projectat la construcció d’una obra de fàbrica sobre el torrent, en 
substitució de l’existent. En la resta de tram s’aprofitaria l’eixamplament de la carretera 
per ampliar i millorar la urbanització de l’entorn i executar una vorera de 90 cm d’ample 
el marge esquerra de la carretera des de l’enllaç de la Sagrera al p.k. 11,800.  
 
Atès que, amb objecte de dur a terme les esmentades actuacions, l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuació en Infraestructures, ha redactat el projecte constructiu d’obres 
d’’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de la carretera BV-1435 sobre el torrent de Can  
Baró. T.m. Santa Eulàlia de Ronçana” (Codi PJV1168-PC-04), amb un import total de 
534.777,98 €, IVA inclòs, l’execució del qual requereix intervenir tant a la calçada de la 
carretera com a la part confrontada amb ella, de titularitat municipal. 
 
Atès que amb l’objecte de col·laborar en l’execució de les obres esmentades i de 
determinar  les actuacions a càrrec d’ambdues administracions per a l’execució de les 
obres previstes en el projecte constructiu i de definir els respectius àmbits de 
conservació i explotació del tram de la carretera, afectat per la realització de les 
actuacions previstes, que restaran a càrrec de la Diputació de Barcelona i de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, una vegada les obres hagin estat 
executades, s’ha elaborat la minuta d’un conveni de col·laboració, a celebrar entre 
ambdues administracions.  
 
Atès que l’import total de les actuacions a realitzar s’ha valorat en 534.777,98 €, amb 
la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:  

 
Total 

Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 
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Cost (IVA inclòs) 534.777,98 € 483.717,34 € 51.060,64 € 
% 100% 90,451992 % 9,548008 % 

 
Atès que l’Ajuntament ha presentat el certificat acreditatiu de la disponibilitat 
pressupostària de l’import de la seva aportació al finançament de l’actuació prevista en 
el conveni.  
 
Atès que procedeix retenir el crèdit per l’import de 483.717,34 €, corresponent a 
l’aportació de la Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en el  
conveni, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent 
Pressupost de 2012. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant que 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure amb l'Ajuntament reuneix les formalitats 
previstes per aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Atès que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya l'acord d'aprovació i la còpia del conveni a 
subscriure. 
 
Atès que, per raó de l’objecte del present Dictamen i de la seva quantia, la Junta de 
Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té competència específica per 
resoldre, de conformitat amb el previst a l’epígraf 3.4.i.3) de la vigent Refosa núm. 
1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, 
de 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6/6/2012. 
 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 4. 1. 4. d) de la referida Refosa núm. 1/2012, el 
Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat té atribuïda 
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la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb la finalitat de l’execució de 
les obres del projecte constructiu d’’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de la carretera 
BV-1435 sobre el torrent de Can  Baró. T.m. Santa Eulàlia de Ronçana”, d’acord amb 
el text de la minuta del conveni que es transcriu a continuació: 
 
 (...) 

“CONVENI 
ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA PER A L’EXECUCIÓ DE L’EIXAMPLAMENT DE L’OBRA DE FÀBRICA DE 

LA CTRA. BV-1435 SOBRE EL TORRENT DE CAN BARÓ 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il.lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Llobet Navarro, i facultat d’acord amb 
la Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la 
Corporació, núm. 4477/2012, de 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6/6/2012, 
assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Diputació, Sr. 
Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència, 
núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012 (BOPB de 10/5/2012 i 16/5/2012). 
 
AJUNTAMENT DE SANTA EULÀLIA DE RONÇANA, representat per l'Il·lm. Alcalde president 
de l'Ajuntament, Sr. Joaquim Brustenga Etxaurí, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. 
Josep Lluís Llavata Ferrer. 

 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  

 
I.  Tant a les travesseres com a les zones urbanes, la conservació i explotació de la 

zona de domini públic exterior a la calçada correspon a l’Ajuntament una vegada s’ha 
fet efectiu el planejament d’acord amb el que estableix l’art. 174 del Reglament 
General de Carreteres.  

 
II.  Pel que fa a la conservació i explotació de la calçada, aquestes són tasques que 

corresponen a la Diputació de Barcelona. 
 
III.  Amb l’objectiu d’assolir vies en les condicions de seguretat i accessibilitat adequades 

als diferents usuaris d’aquest espai (el trànsit de pas, el trànsit local, els vianants i els 
ciclistes), les actuacions en zona urbana afecten, per norma general, tant als àmbits 
de conservació i explotació de la calçada com de la zona de domini públic i, per tant, 
els agents implicats són la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. 
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IV.  El risc d’accidentalitat a les carreteres locals és una de les principals preocupacions 
de la Diputació de Barcelona i executa accions adreçades a minvar aquest risc. 

  
V.  A petició de l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, la Diputació de Barcelona, 

com a entitat titular de la carretera BV-1435, es proposa realitzar unes obres de 
millora del tram de la referida carretera, a l’alçada del p.k. 11,500, situat sobre el 
torrent de Can Baró, on cal eixamplar i millorar el revolt de petit radi i d’amplada 
insuficient en aquest punt. Per realitzar l’eixamplament de la carretera sobre el torrent 
es projecta la construcció d’una obra de fàbrica sobre el torrent, en substitució de 
l’existent. En la resta de tram s’aprofita l’eixamplament de la carretera per ampliar i 
millorar la urbanització de l’entorn i executar una vorera de 90 cm d’ample el marge 
esquerra de la carretera des de l’enllaç de la Sagrera al p.k. 11,800.  

 
VI.  Amb objecte de dur a terme les esmentades actuacions, l’Oficina Tècnica de 

Planificació i Actuació en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, ha redactat el projecte constructiu 
d’obres d’’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de la carretera BV-1435 sobre el torrent 
de Can  Baró. T.m. Santa Eulàlia de Ronçana” (Codi PJV1168-PC-04), que requereix 
intervenir tant a la calçada de la carretera com a la part confrontada amb ella, de 
titularitat municipal. 

 
VII.  L’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures ha formulat un informe 

tècnic, d’acord amb el qual s’ha elaborat un conveni de col·laboració, entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, als efectes de 
determinar les actuacions a càrrec d’ambdues administracions per a l’execució de les 
obres previstes en el projecte constructiu, així com la definició de l’àmbit de 
conservació i explotació que quedarà de la competència respectiva de la Diputació i 
de l’Ajuntament, amb posterioritat a l’execució de les obres. 

 
VIII.  Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en 

executar les esmentades obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els 
àmbits de conservació i explotació una vegada aquestes han estat executades.  

 
IX.   La minuta del present conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la 

Diputació de Barcelona de data ................... 
 

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen el present conveni, que es regirà pels 
següents 

 
PACTES 

 
Primer. - Objecte general del conveni 
 
L’objecte d’aquest conveni és establir un marc formal de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per 
a l’execució, en aquest municipi, de les obres de millora de la seguretat viària definides en el 
projecte constructiu d’’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de la carretera BV-1435 sobre el 
torrent de Can  Baró. T.m. Santa Eulàlia de Ronçana” (Codi PJV1168-PC-04), així com la 
determinació de l’àmbit de conservació i explotació posterior a la seva execució. 
 
D’acord amb l’esmentat projecte constructiu, es valora l’import total de la seva execució, en 
534.777,98 €, IVA inclòs, amb el següent repartiment del seu cost, segons els àmbits de 
titularitat: 
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Total 
Diputació de 
Barcelona 

Ajuntament de Santa 
Eulàlia de Ronçana 

Cost (IVA inclòs) 534.777,98 € 483.717,34 € 51.060,64 € 
% 100% 90,451992 % 9,548008 % 

 
Segon. - Obligacions de l’Ajuntament  
 
Prèviament a l’inici per part de la Diputació de Barcelona de l’execució de les obres del 
referit projecte constructiu, l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana executarà i es farà 
càrrec del cost de la part de l’actuació consistent en les obres d’execució d’una berma 
d’aclarida en el desmunt del marge esquerre de la carretera BV-1435, en el tram comprès 
entre els punts quilomètrics 11,640 al 11,730, per a la implantació de pas de vianants a 
l’esmentada carretera, a l’entorn del veïnat de Can Roura, amb condicions de seguretat. 
Aquesta berma s’executarà segons definició geomètrica que determinen els plànols, que 
s’adjunten al present conveni, com a Annexos I a VI. L’Ajuntament gestionarà i es farà 
càrrec de la obtenció de tots els terrenys necessaris per a l’execució de l’esmentada berma. 
 
L’Ajuntament notificarà a la Diputació de Barcelona les dates d’inici i final d’aquestes obres i 
haurà d’ajustar-se a les indicacions dels plànols annexos al present conveni. 
 
Un cop acabades les obres de la berma, aquesta actuació haurà de comptar amb el        
vist-i-plau explícit, recollit en una acta, de la Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana es farà càrrec de l’import de 51.060,64 €, 
equivalent al 9,548008 %, IVA inclòs, del cost de l’obra del projecte constructiu a executar 
per la Diputació; així mateix, haurà d’adjuntar un certificat de la disponibilitat pressupostària 
per a finançar la seva part de les obres. 
 
Es notificarà la recepció de les factures dels adjudicataris a l’Ajuntament perquè procedeixi a 
l’ingrés de la part proporcional de la seva aportació, mitjançant transferència bancària al 
compte obert a nom de la Diputació de Barcelona a la Caixa d’Estalvis de Catalunya, C/C/C 
2013-0646-14-0200127175, en el termini d’un mes des de la notificació. 
 
L’Ajuntament es compromet a efectuar les gestions necessàries per adquirir dels seus 
titulars i a adoptar l’acord o resolució administrativa de l‘òrgan  municipal competent per tal 
de posar a disposició de la Diputació de Barcelona tots els terrenys de naturalesa urbana 
que figuren en la relació de béns afectats d’expropiació i ocupació temporal del projecte 
constructiu esmentat. 
 
L’Ajuntament, amb la signatura del present conveni autoritzarà l’ocupació temporal dels 
terrenys municipals necessaris per a l’execució de les obres per la Diputació.   
 
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres. 
 
L’Ajuntament serà qui comunicarà als veïns afectats, tant el calendari de les obres com els 
tipus d’actuacions que es duran a terme. 
 
En acabar les obres, l’Ajuntament serà l’entitat titular i es farà càrrec de la conservació i 
manteniment de tots els elements d’urbanització que estiguin estrictament fora de l’àmbit de 
la calçada de la carretera. 
Es detalla a continuació una relació dels indicats elements que quedaran de la competència 
municipal: 
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- Voreres i paviment fora de la plataforma (calçada i vorals) de la carretera 
- Enjardinament 
- Enllumenat i instal·lacions relacionades. 

 
Tercer.- Obligacions de la Diputació de Barcelona 
 
La Diputació de Barcelona es farà càrrec de: 

 
- l’execució de les obres del projecte constructiu d’’“Eixamplament de l’obra de fàbrica de 

la carretera BV-1435 sobre el torrent de Can  Baró. T.m. Santa Eulàlia de Ronçana” 
(Codi PJV1168-PC-04), redactat per l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures, amb un pressupost d’execució per contracta de 534.777,98 €, IVA 
inclòs, assumint l’import de 483.717,34 € IVA inclòs, equivalent al 90,451992 %, del cost 
total de l’obra, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del 
Pressupost de l’exercici 2012 

- la contractació de les obres  
- la direcció facultativa d’obres i la coordinació de seguretat i salut mitjançant tècnics de la 

Diputació o amb un contracte extern de serveis 
- la gestió de l’expropiació forçosa dels terrenys no urbans de titularitat privada que figuren 

en la relació de béns i drets afectats d’expropiació pel projecte constructiu de les obres.  
 

Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dintre de l’àmbit de les obres 
executades, la Diputació de Barcelona només s’encarregarà de la conservació i 
manteniment dels següents elements de l’obra realitzada: 

 
- Pavimentació de la calçada. 
- Sistemes de contenció per a vehicles. 
- La senyalització horitzontal i vertical de codi. 
- El drenatge de la calçada. 

 
Quart. – Modificacions del conveni 
 
Les modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se com a tals 
tots aquells que estiguin situats fora de la calçada, que l’Ajuntament vulgui introduir al llarg 
de l’execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran l’informe previ favorable 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, si aquestes modificacions o millores comporten un increment en el cost de les 
obres, aquest anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin motivades per 
raons de força major. En aquest cas la variació del cost de l’acció es farà proporcionalment 
a l’esmentat en el present conveni. 
 
Cinquè.- Conservació i manteniment 
 
Un cop efectuada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres esmentades, en 
virtut del present conveni, es formalitza la seva recepció per part de l’Ajuntament i, per tant, 
anirà a compte d’aquest últim la conservació i manteniment de tots els elements, excepte la 
senyalització corresponent a les carreteres gestionades per la Diputació i els altres elements 
a càrrec de la Diputació que s’han indicat en l’anterior Pacte Tercer del present conveni. 
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Sisè.- Responsabilitat patrimonial 
 
Les administracions signants d’aquest conveni es fan responsables patrimonialment, enfront 
de tercers, dels danys que es puguin derivar del mal funcionament d’aquells elements dels 
quals n’assumeixin respectivament, la conservació i el manteniment. 
 
Setè.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni serà vigent des de la seva signatura. Des de la data de la seva formalització 
per part dels legals representants d'ambdues parts, les obligacions previstes en el conveni 
per a cadascuna de les parts referents a l'execució de les obres seran vigents fins a la data 
d'acabament de les obres o actuacions. Una vegada aquestes executades, les obligacions 
previstes en el conveni referents a la conservació i el manteniment dels elements de l'obra 
executada que s'han enumerat respectivament per a cadascuna de les parts, seran vigents 
segons els termes definits en els pactes anteriors. 
 
Vuitè.- Causes de resolució del conveni 
 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna 
de les parts podrà donar lloc a la resolució del conveni per l'altra, sense perjudici del dret al 
rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora. Aquesta 
resolució serà automàtica, i alliberarà la part complidora de seguir prestant les seves 
obligacions de fer o no fer des de la notificació practicada. 
 
Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de 
l’incompliment de les obligacions que assumeixen. 
 
Novè.- Naturalesa del conveni 
 
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de 
conformitat amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per 
les previsions sobre relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui materialment 
aplicable a l’objecte del conveni. 
 
Desè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’Ordre 
Jurisdiccional Contenciós Administratiu. 
 
Els litigis o controvèrsies que se suscitin en la seva aplicació, requereixen que la part 
interessada, o que es consideri lesionada, formuli una sol·licitud en aquest sentit davant 
l’altra part. La desestimació expressa o presumpta de dita sol·licitud serà susceptible de 
recurs contenciós administratiu. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per duplicat, en 
el lloc i la data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana: Joaquim Brustenga Etxaurí, Alcalde 
President; Josep Lluís Llavata Ferrer, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de 
Barcelona: Josep Llobet Navarro, Vicepresident 3er i President delegat de l’Àrea de Territori i 
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Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.)”     

                                                                         (...) 
 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import de 483.717,34 €, corresponent a l’aportació de la 
Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en el conveni, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del vigent Pressupost de 
2012. 
 
Tercer.- Notificar el contingut dels presents acords a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de 
Ronçana, adjuntant-li amb la notificació dos exemplars del conveni que s’aprova per 
aquests acords, els quals hauran de ser retornats per l’Ajuntament a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de l’Alcalde i de la persona titular de la 
Secretaria de l’Ajuntament, per poder procedir a la seva posterior signatura per part 
dels legals representants de la Diputació, demanant-li, així mateix, que enviï a aquesta 
Diputació certificació acreditativa del corresponent acord o resolució administrativa, 
que haurà de ser adoptat per l’òrgan municipal competent, referent a l’acceptació per 
part de la Corporació municipal del text del conveni en tots els seus termes, i 
significant al citat Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, el conveni produirà efectes a partir de la seva signatura per 
part dels legals representants d’ambdues entitats participants. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, la present 
resolució d'aprovació del conveni a subscriure, i així mateix, procedir a trametre-li en el 
seu moment una còpia del conveni, una vegada aquest hagi estat signat pels legals 
representants d’ambdues parts, d’acord al que es disposa a l'article 309 del Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
29.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, als efectes del traspàs de la titularitat a favor de 
l’Ajuntament del tram de la ctra. BV-5022, del p.k. 0,000 al 0,596 i l’execució de 
les obres de la “Intersecció a la cruïlla de la ctra. BV-5022 i avda. de Carles III”.- 
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 carretera BV-5022, de titularitat de la Diputació de Barcelona, entre la 
carretera N-II (PK 0+000) i l’Avinguda de Carles III (PK 0+596) disposa d’una calçada 
de 5,50 metres d’amplada aproximadament i voreres molt estretes o gairebé 
inexistents. Ambdós àmbits, resulten insuficients tant pel trànsit rodat com pels 
vianants. La plataforma de la carretera està limitada per les edificacions i els murs de 
la riera de Cabrils, raó per la qual, no és possible el seu eixamplament. Per tant, la 
única solució possible per a la millora de la seguretat viària en aquest tram de 
carretera i la millora de l’espai destinat als vianants, passa per anul·lar un dels sentits 
de circulació a la carretera BV-5022 i en un futur poder cedir aquest espai al vianant. 
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Atès que l’Ajuntament de Vilassar de Mar ha anat desenvolupant el carrer del camí de 
Vilassar de Dalt com un vial de doble calçada que podria donar continuïtat a l’Avinguda  
de Carles III a una banda i altre de la riera de Cabrils, de manera que en un futur 
pogués funcionar com una ronda del casc antic de Vilassar de Mar. A dia d’avui, 
aquesta continuïtat només resta pendent del cobriment de la riera de Cabrils a l’entorn 
de la cruïlla amb la futura ronda de Vilassar. 
 
Atès que amb l’entrada en servei de la ronda de Vilassar de Dalt, es permetria un 
canvi en l’ordenació del trànsit de la zona urbana que faria viable la instauració d’un 
sentit únic de circulació a la travessera de la carretera BV-5022. A partir d’aquest 
moment, l’actual travessera de la carretera BV-5022 seria susceptible de ser 
traspassada a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, ja que la seva funció com a carretera 
quedaria diluïda en el funcionament conjunt de l’entramat urbà del municipi. 
 
Atès que s’ha procedit a redactar una minuta de conveni de col·laboració 
interadministrativa, a celebrar entre la Diputació i l’Ajuntament de Vilassar de Mar, amb 
l’objecte de la implementació, per part d’ambdues administracions, dels compromisos 
que s’especifiquen en el mateix en ordre al traspàs del citat tram de la carretera       
BV-5022 entre els p.k. 0,000 i 0,596. Així doncs, un cop executades les previsions 
d’aquest conveni, la titularitat de la Diputació de Barcelona a l’àmbit de Vilassar de 
Mar, es reduiria a la carretera BV-5022, des de la cruïlla amb la ronda de Vilassar, al 
p.k. 0,596, fins al final de la carretera, situat al p.k. 3,600. 
 
Atès que, per dur a terme l’execució de les obres de cobriment de la riera de Cabrils a 
la cruïlla de la ronda de Vilassar s’ha redactat per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona el projecte constructiu 
de la “Intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Avinguda de Carles III. T.M. 
Vilassar de Mar”, amb un import de 908.040,63 €, IVA exclòs, equivalent a 
1.098.729,16 €, IVA inclòs.  
 
Atès que, segons els termes de la minuta del conveni, la Diputació de Barcelona serà 
l’administració que durà a terme l’aprovació, licitació, adjudicació, execució i direcció 
de les obres, previstes en el conveni, del projecte constructiu de la ’“Intersecció a la 
cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Avinguda de Carles III. T.M. Vilassar de Mar”, amb un 
import de licitació de 908.040,63 €, IVA exclòs. 
 
Atès que, per tant, incloent-hi el percentatge de l’IVA del 21%, l’import total de les 
actuacions objecte del conveni a càrrec de la Diputació ascendeix a 1.098.729,16 €, és 
procedent efectuar una retenció de crèdit per aquest import, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/453A1/65000 del Pressupost de l’exercici 2013, condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en l’esmentat Pressupost. 
 
Atesa la previsió continguda a l'article 103 de la Constitució Espanyola, en tant 
l'administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord 
amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, 
amb submissió plena a la llei i al Dret. 
 
Vist l'article 191 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que contempla la possibilitat dels 
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ens locals d'establir convenis sobre serveis locals o assumptes d'interès comú, per tal 
d'instrumentar fórmules d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i administrativa. 
 
Atès que l'article 303 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), en el seu apartat tercer contempla la 
possibilitat de realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, a través dels convenis. 
 
Atès el caràcter voluntari i base negocial que tenen els convenis interadministratius, 
com s'assenyala a l'apartat primer de l'article 304 del ROAS, que permet que les 
administracions intervinents estipulin en termes d'igualtat. 
 
Atès que la minuta de conveni a subscriure reuneix les formalitats previstes per 
aquests documents i relacionades a l'article 308 del ROAS. 
 
Vist que, tal i com es disposa a l'article 309 del ROAS, caldrà trametre a la Direcció 
General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, l'acord d'aprovació i la còpia del conveni 
a subscriure. 
 
Atès que, per raó de la quantia de les actuacions previstes en el conveni objecte del 
present Dictamen, la Junta de Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té 
competència específica per resoldre, de conformitat amb el previst a l’epígraf 3.4.i.3) 
de la vigent Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 4477/2012, de 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 
6/6/2012. 

 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 5. 4. c) de la referida Refosa núm. 1/2012, sobre 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, el Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat pot formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació 
de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  
 

A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Vilassar de Mar, als efectes de la implementació per 
ambdues parts de les actuacions administratives necessàries en ordre a l’execució de 
les obres del projecte de la “Intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Avinguda 
de Carles III. T.M. Vilassar de Mar”, de la implementació d’un sentit únic de circulació a 
la travessera d’aquesta carretera a Vilassar de Mar i el traspàs a la titularitat municipal 
del tram de l’esmentada carretera, actualment de titularitat de la Diputació, comprès 
entre els p.k. 0,000 i 0,596, tot això d’acord amb el text de la minuta de conveni que es 
transcriu a continuació: 
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(...) 
“CONVENI 

ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 
PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INTERSECCIÓ A LA CRUÏLLA DE LA 
CARRETERA BV-5022 I L’AVINGUDA CARLES III I TRASPÀS DE TRAM DE 

CARRETERA 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Llobet Navarro, i facultat d’acord amb 
la Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la 
Corporació, núm. 4477/2012, de 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6/6/2012, 
assistit pel Secretari delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat d’aquesta Diputació,        
Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència, núm. 3538/12, de 2 de maig de 2012 (BOPB de 10/5/2012 i 16/5/2012). 
 
AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR, representat per l’Il.lm. Alcalde president de 
l’Ajuntament, Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, assistit pel Secretari de la Corporació, Sr. Frederic 
Lloveras Homs. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. La carretera BV-5022 entre la carretera N-II (PK 0+000) i l’Avinguda de Carles III (PK 

0+596) disposa d’una calçada de 5,50 metres d’amplada aproximadament i voreres 
molt estretes o gairebé inexistents. Ambdós àmbits, resulten insuficients tant pel 
trànsit rodat com pels vianants. La plataforma de la carretera està limitada per les 
edificacions i els murs de la riera de Cabrils, raó per la qual, no és possible el seu 
eixamplament. Per tant, la única solució possible per a la millora de la seguretat viària 
en aquest tram de carretera i la millora de l’espai destinat als vianants, passa per 
anul·lar un dels sentits de circulació a la carretera BV-5022 i en un futur poder cedir 
aquest espai al vianant. 

 
II. L’Ajuntament de Vilassar de Mar ha anat desenvolupant el carrer del camí de Vilassar 

de Dalt com un vial de doble calçada que podria donar continuïtat a l’Avinguda  de 
Carles III a una banda i altre de la riera de Cabrils, de manera que en un futur pogués 
funcionar com una ronda del casc antic de Vilassar de Mar. A dia d’avui, aquesta 
continuïtat només resta pendent del cobriment de la riera de Cabrils a l’entorn de la 
cruïlla amb la futura ronda de Vilassar. 

 
III. Amb l’entrada en servei de la ronda de Vilassar de Dalt, es permetria un canvi en 

l’ordenació del trànsit de la zona urbana que faria viable la instauració d’un sentit únic 
de circulació a la travessera de la carretera BV-5022. A partir d’aquest moment, 
l’actual travessera de la carretera BV-5022 seria susceptible de ser traspassada a 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar, ja que la seva funció com a carretera quedaria 
diluïda en el funcionament conjunt de l’entramat urbà del municipi. 

 
IV. L’objecte del present conveni és la implementació per part de la Diputació de 

Barcelona i de l’Ajuntament de Vilassar de Mar dels compromisos que s’especifiquen 
en els pactes següents en ordre al traspàs del citat tram de la carretera BV-5022 
entre els PK 0+000 i 0+596. Així doncs, un cop executades les previsions d’aquest 
conveni, la titularitat de la Diputació de Barcelona a l’àmbit de Vilassar de Mar, es 
reduiria a la carretera BV-5022, des de la cruïlla amb la ronda de Vilassar, al PK 
0+596, fins al final de la carretera, situat al PK 3+600. 

 



 

 83/135

V. Les obres de cobriment de la riera de Cabrils a la cruïlla de la ronda de Vilassar es 
defineixen al projecte constructiu d “Intersecció a la cruïlla de la carretera BV-5022 i 
l’Avinguda de Carles III. T.M. Vilassar de Mar”, amb un import de 908.040,63 €, IVA 
exclòs, és a dir, 1.098.729,16 €, IVA inclòs.  

 
VI. L’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Diputació de Barcelona, reconeixen que aquest 

paper singular de la carretera BV-5022 requereix una atenció especial.  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest 
acte, subscriuen aquest conveni, que es regirà pels següents  
 

PACTES 
 

Primer. – Entitats que el subscriuen, i objecte del conveni 
  

1.1: El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a l’actuació següent:  

 

Actuació a realitzar  
Traspàs i implementació d’un sentit únic de circulació a la 
travessera de la carretera BV-5022 

 
1.2: En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens local i el 

provincial:  
  

L’interès específic de l’ens local es palesa en la connexió existent entre les actuacions 
que són objecte d’aquest conveni, la clàusula general d’habilitació que conté al seu 
favor l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Local i el títol competencial relatiu al 
foment dels interessos municipals.  
 
Pel que fa a l’interès propi de la província, aquest es palesa en la vinculació existent 
entre les actuacions esmentades i la competència provincial d’assistència i cooperació 
envers els municipis.  

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

 
  Per part de la Diputació:  

 
Realització al seu càrrec, de les obres definides al projecte constructiu d’“Intersecció a la 
cruïlla de la carretera BV-5022 i l’Avinguda de Carles III. T.M. Vilassar de Mar”, amb un 
import de licitació de 908.040,63 €, IVA exclòs, és a dir, 1.098.729,16 €, IVA inclòs. 
 
Així mateix, la Diputació executarà aquelles actuacions que en matèria de senyalització i 
modificacions en les regulacions semafòriques de les cruïlles de la travessera BV-5022, 
siguin necessàries per tal d’implementar el sentit únic a la carretera en el moment que 
estigui executat el projecte del punt anterior 
 
La Diputació de Barcelona, posarà en marxa la licitació de les obres abans esmentades, una 
vegada rebi el acord de ple municipal sol·licitant el traspàs.  
 
La Diputació de Barcelona, licitarà, adjudicarà i executarà les obres descrites als punts 
anteriors, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/65000 del Pressupost de 
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l’exercici 2013, així com haurà d’assumir la direcció de les obres i la coordinació de la 
seguretat i salut, amb càrrec a la mateixa partida pressupostària. 

 
 Per part de l’ens local adherit: 

 
L’Ajuntament de Vilassar de Mar remetrà a la Diputació de Barcelona notificació del 
corresponent acord del Ple municipal sol·licitant l’inici del procediment per al traspàs de 
titularitat a la Corporació municipal del tram de la carretera BV-5022, entre el PK 0+000, 
coincident amb la carretera N-II, i el PK 0+596 a l’alçada de la ronda de Vilassar. . 
 
Atès que la execució de les obres per part de la Diputació de Barcelona, per terminis de 
contractació, es pot portar a terme una vegada el tram hagi estat traspassat a la jurisdicció 
municipal, l’Ajuntament de Vilassar de Mar, haurà d’autoritzar les obres. La signatura 
d’aquest conveni suposa la autorització i acceptació del corresponent projecte constructiu 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Mar es compromet a facilitar la normal execució de les obres, 
en especial pel que respecta a gestió de trànsit i vehicles aparcats, així com a proporcionar 
qualsevol informació necessària per al correcte desenvolupament dels treballs. 

 
Tercer. – Vigència del conveni 

 
La vigència del conveni s’inicia amb la seva signatura per les parts, i serà vigent fins que 
culminin, amb la corresponent finalització de les obres compromeses per la Diputació de 
Barcelona. També haurà d’haver culminat el procediment per al traspàs a la titularitat de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar del referit tram de la carretera BV-5022, actualment 
titularitat de la Diputació de Barcelona. 

 
Quart. – Identificació i senyalització 

 
4.1:  L’ens local ha de garantir la presència corporativa de la Diputació de Barcelona com a 

ens finançador de l’actuació en els dispositius de comunicació, instal·lacions, cartells, 
tríptics o fulletons que es produeixin. S’aplicarà la normativa de presència de la marca 
corporativa prevista. 

4.2:  Eventualment, l’actuació es senyalitzarà d’acord amb les instruccions de senyalització 
que pugui dictar la Diputació de Barcelona.  

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

 
6.1:   L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar 

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

que la part interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest 
sentit davant l’altra part. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud 
serà susceptible de recurs contenciós administratiu. 
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6.3:  Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).  

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

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

 
Vuitè. – Marc normatiu  
 
8.1: Els pactes integrants d’aquest instrument, constitueixen la llei del present conveni.  
 
8.2: El règim jurídic general d’aquest conveni es troba constituït per les disposicions 

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

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988.  
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya.  
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).  
-  La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i la 

contractació de les administracions públiques.  
- El Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de 

carreteres 
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

carreteres. 
 

Novè. – Jurisdicció competent  
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu de Barcelona.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 
  
(Sg. Per l’Ajuntament de Vilassar de Mar: Joaquim Ferrer Tamayo, Alcalde President de 
l’Ajuntament; Frederic Lloveras Homs, Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de 
Barcelona: Josep Llobet Navarro, Vicepresident 3er i tercer i President delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat; Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat.)”                                                                                                               (...) 

 
Segon.- Retenir el crèdit per l’import d’1.098.729,16 €, corresponent a l’aportació de la 
Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions previstes en el conveni, amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/65000 del Pressupost de l’exercici 
2013, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’esmentat Pressupost. 
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Tercer.- Notificar la present Resolució a l’Ajuntament interessat, significant al citat 
Ajuntament que, per aplicació del que disposa l’article 112. 1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, el conveni no produirà efectes fins a la data de la seva signatura per part 
dels legals representants d’ambdues entitats participants.  
 
Quart.- Notificar, així mateix, aquesta resolució a la Direcció General d'Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, a la qual se li enviarà en el seu moment una còpia del conveni, una vegada 
aquest estigui formalitzat amb la signatura dels legals representants d’ambdues parts, 
en aplicació del que disposa l'article 309 del ROAS. 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mataró, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport a serveis i activitats del Pla de concertació, als efectes de l’elaboració del 
Pla de Mobilitat Urbana de Mataró.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 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. 
 
D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el “Catàleg 2012” 
i el seu corresponent Règim de concertació, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta 
Diputació en sessió de 26 de gener de 2012 (BOPB de 3/2/2012), mantenen la seva 
vigència. Les sol·licituds presentades d’acord amb el Règim aplicable al “Catàleg 
2012” pels ens locals destinataris dels recursos són vigents i despleguen els seus 
efectes. 
 
L’Ajuntament de Mataró ha sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació 
de recursos consistents en l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró. 
 
D’acord amb l’article 5 del Règim de concertació, per concessió directa, es concertaran 
els recursos consistents en suport tècnic per a la redacció de plans, projectes i  
informes. 
 
Atès que la resolució adoptarà la forma d’acord o resolució administrativa d’aprovació, 
per cada sol·licitud o per una relació col·lectiva de sol·licituds.  
 
Així mateix, a criteri del centre gestor corresponent, el suport es podrà formalitzar a 
través de convenis que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions.  
 
Atès que, per raó de la quantia de les actuacions previstes en el conveni objecte del 
present Dictamen, la Junta de Govern és l’òrgan de la Diputació de Barcelona que té 
competència específica per resoldre, de conformitat amb el previst a l’epígraf 10. 2. e) 
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de la vigent Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
Presidència núm. 4477/2012, de 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 
6/6/2012. 

 
Vist que, de conformitat amb l’apartat 10. 1. d) de la referida Refosa núm. 1/2012, 
sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, la Presidència d’aquesta Diputació té atribuïda la facultat 
de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de Barcelona. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a la Junta de Govern, 
l’adopció dels següents  

 
A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar el següent recurs, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport a serveis i a les activitats del Pla de concertació: 
 

Codi 
XBMQ 

Ens NIF Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Cost total 

12/Y/89755 
Ajuntament 
de Mataró 

P0812000H
Elaboració del Pla 
de Mobilitat Urbana 
de Mataró 

60.000€, 
IVA inclòs 

120.000€, 
IVA inclòs 

 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza l’ajut anterior, el 
text del qual es transcriu a continuació: 
 

(...)    “CONVENI ESPECÍFIC 
  

Dades identificatives 
Codi XGL 12/Y/89755 
Ens Ajuntament de Mataró 
NIF P0812000H 
Actuació Elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró 
Tipus de recurs  Recurs tècnic  
Classe de recurs  Redacció de plans, projectes i informes 
Aportació de la Diputació 60.000 € 
Cost total 120.000 € 
Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Llobet Navarro, i facultat d’acord amb 
la Refosa 1/2012, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació 
de 31/5/2012 (núm. 4477/12), publicat al BOPB de 6/6/2012; assistit pel Secretari delegat, 
Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
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Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 
16/5/2012. 
 
AJUNTAMENT DE MATARÓ, representat per l’Il.lm Alcalde president, Sr. Joan Mora Bosch, 
assistit  pel Secretari de l’Ajuntament, Sr. Manuel Monfort Pastor, degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 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. 

 
II. D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el “Catàleg 2012” 

i el seu corresponent Règim de concertació, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta 
Diputació en sessió de 26 de gener de 2012 (BOPB de 3/2/2012), mantenen la seva 
vigència. Les sol·licituds presentades d’acord amb el Règim aplicable al “Catàleg 
2012” pels ens locals destinataris dels recursos són vigents i despleguen els seus 
efectes. 

 
III. Considerant que, d’acord amb la Llei 8/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la 

planificació de la mobilitat sostenible és bàsica per a tots els municipis, un dels 
recursos tècnics inclosos en el Catàleg per a l’any 2012 de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats locals consisteix en l’elaboració de plans i estudis de mobilitat 
urbana. 

 
IV. L’Ajuntament signant ha sol·licitat a la Diputació per a aquest exercici la concertació 

de recursos consistents en l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró. 
 
V. L’Ajuntament signant ha aportat certificats de la disponibilitat pressupostària per a 

finançar la seva part del cost de l’actuació.  
 
VI. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data ....................... 

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

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

PACTES 
 

1. Objecte del conveni 
 
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar Elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró 
 

1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 
destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions 

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

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

 
2. Obligacions de les parts 

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 

 
2.1. Per part de la Diputació: 

 
a) La prestació del següent suport: 

 

Tipus de 
recurs 

Classe de recurs 
Aportació 

de la 
Diputació 

Cost total Aplicació pressupostària 

Recurs 
tècnic 

Redacció de plans, 
projectes i informes 

60.000 €, 
IVA inclòs 

120.000 €, 
IVA inclòs 

 
G/50100/155A0/22751 

 
 

b) La Diputació de Barcelona durà a terme la licitació, adjudicació i gestió dels contractes 
necessaris per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró. 

 
2.2. Per part de l’ens destinatari 

 
a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 
b) L’Ajuntament aportarà 60.000 €, que es correspon amb el 50 % del cost de l’actuació, 

d’acord amb el pacte 5 del present conveni. 
 
c) L’Ajuntament nomenarà un responsable que servirà d’interlocutor amb la Diputació de 

Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
d) L’Ajuntament facilitarà tota la documentació disponible en matèria de mobilitat per a la 

redacció dels treballs. 
 
e) L’Ajuntament (amb els seus tècnics municipals responsables en mobilitat) s’haurà 

d’adherir a la xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

 
f) L’Ajuntament haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la 

Xarxa Mobal. 
 
g) L’Ajuntament designarà 2 tècnics municipals per tal de fer el curs de planificació i gestió 

de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 

h) Quan sigui necessària la difusió pública, L’Ajuntament beneficiari haurà de preveure la 
presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la 
marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la 
Direcció de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la 
Diputació i els criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc 
www.diba.cat/comunicacio.  
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2.3. Per ambdues parts signants 
 
S’haurà de crear una Comissió de seguiment on hi participi la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un representant dels diferents organismes municipals 
vinculats amb la mobilitat: alcaldia, policia, seguretat viària, mobilitat, urbanisme, medi 
ambient, participació ciutadana, etc. Aquesta Comissió tindrà les següents funcions: 
 
o Aportar informació als redactors de l’estudi. 
o Aprovar el guió de treball. 
o Donar  el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin. 
o Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte del 

conveni. 
o Establir els mecanismes per fer el seguiment del grau d’implementació de les accions 

previstes a l’estudi. 
 
La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada per una de les parts signants del 
present conveni en ella representades. 

 
3. Vigència del conveni 
 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins a 4 anys. En cas de no poder-se realitzar el seu objecte durant aquest termini, 
el conveni es podrà prorrogar per acord exprés de les parts, a adoptar abans que finalitzi el 
termini de vigència. La pròrroga s’adequarà a les necessitats de realització de l’objecte del 
conveni i el seu termini no superarà el de la vigència inicial. 

 
4. Règim de lliurament de treballs 

 
4.1. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la data de la seva acta de recepció del lliurament complet per part  
de l’adjudicatari. 

 
4.2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4.3. L’ens beneficiari haurà de presentar el formulari YG-0107-2 “Recepció de treball” 

degudament emplenat com a màxim en el termini de 3 mesos, comptat a partir de la 
data de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense 
haver presentat el formulari esmentat, el treball s’entendrà recepcionat tàcitament. 

 
5. Condicions de cofinançament de l’actuació  
 
5.1. L’Ajuntament aportarà 60.000 €, que es correspon al 50% del cost de l’actuació, IVA 

inclòs. 
 
5.2. Prèviament a l’aprovació d’aquest conveni per la Diputació, l’Ajuntament ha acreditat 

davant la Diputació, mitjançant certificat emès per l’Interventor/a, disponibilitat 
pressupostària per finançar  la seva part del cost del projecte. 

 
5.3. La Diputació notificarà a l’Ajuntament l’adjudicació dels contractes en desplegament 

d’aquest conveni i emetrà la liquidació corresponent, per tal que l’ens procedeixi a 
transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general C/C/C 2013-
0646-14-0200127175, en el termini d’un mes, a comptar des de la data de recepció 
de la liquidació, l’import de seixanta mil (60.000) €, que es correspon al percentatge 
de finançament assumit. 
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5.4. En el cas que el cost final de l’actuació tingui alguna variació respecte del seu 
pressupost inicial, el seu finançament s’ajustarà d’acord amb els percentatges que 
figuren en el present conveni. 

 
5.5.  En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge 

de finançament assumit, es procedirà a compensar l’import no ingressat amb altres 
ajuts que l’ens rebi en el marc del Pla de concertació. 

 
6. Modificacions 
 
6.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, 

l’ens beneficiari haurà de comunicar-ho al centre gestor. 
 
6.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en 

l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi 
recollida en el clausulat.  

 
6.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud 

raonada i degudament motivada per part del president de l’ens beneficiari presentada 
a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució. 

 
6.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 

competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 

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

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

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

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

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

 
8. Formes d’extinció 

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

llevat que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 
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9. Marc normatiu 
 
9.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i el 

Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
9.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

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

municipal i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 

i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i la seva normativa de 

desenvolupament.   
- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. 
-  La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

10. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
11. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà l’Ajuntament o ens destinatari. Alhora, seran aquests 
mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present conveni, o 
de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
12. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 
 
(Sg. Per l’Ajuntament de Mataró: Joan Mora Bosch, Alcalde President; Manuel Monfort Pastor, 
Secretari de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Josep Llobet Navarro, Vice-president 
3er i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;  Francesc Bartoll i Huerta, 
Secretari Delegat.) ”  ( ...) 

 
Tercer.- Reservar  crèdit per import total de 120.000 €, declarant la plurianualitat de la 
despesa, dels quals 60.000 € corresponen al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb el següent desglossament anual: 18.000 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/155A0/22751 del  pressupost ordinari vigent de despeses de 
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la Diputació de Barcelona de l’any 2012, i 42.000 €, amb càrrec a G/50100/155/227 del 
Pressupost de l’any 2013, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost esmentat; i 60.000 € corresponen a l’aportació de l’ens beneficiari a càrrec 
de l’aplicació pressupostària G/50100/155A0/22751 del vigent pressupost, 
condicionada a que s’aprovi la corresponent modificació de crèdit. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens beneficiari, adjuntant-li dos exemplars del 
conveni aprovat per la mateixa, els quals hauran de ser retornats a aquesta Diputació 
degudament formalitzats amb les signatures de les persones titulars de l’Alcaldia i de 
la Secretaria de l’ens beneficiari, per tal que, a partir de la data de la seva signatura 
per part dels legals representants d’ambdues entitats participants, el conveni produeixi 
els seus efectes.  
 
Cinquè.- Comunicar a l’ens beneficiari que la Diputació de Barcelona emetrà liquidació 
i li notificarà l’adjudicació del contracte en desplegament d’aquest conveni, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, en el termini d’un mes des de la recepció de la 
liquidació, l’import de 60.000 €, IVA inclòs, corresponent al percentatge assumit de 
participació de l’ens beneficiari en el cost de l’actuació, d’acord amb el conveni. 
 
31.- Decret de la Presidència en virtut del qual es proposa aprovar un conveni de 
col·laboració amb la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena, en el 
marc del Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla 
de concertació, als efectes de l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana dels 
municipis de la Mancomunitat.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 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. 
 
D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el “Catàleg 2012” 
i el seu corresponent Règim de concertació, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta 
Diputació en sessió de 26 de gener de 2012 (BOPB de 3/2/2012), mantenen la seva 
vigència. Les sol·licituds presentades d’acord amb el Règim aplicable al “Catàleg 
2012” pels ens locals destinataris dels recursos són vigents i despleguen els seus 
efectes. 
 
La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena ha sol·licitat a la Diputació per a 
aquest exercici la concertació de recursos consistents en suport tècnic per a la 
redacció de plans, projectes i informes per a l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 
dels municipis de la Mancomunitat. 
 
D’acord amb l’article 5 del Règim de concertació, per concessió directa, es concertaran 
els recursos consistents en l’elaboració de plans i estudis de mobilitat urbana. 
 
Atès que la resolució adoptarà la forma d’acord o resolució administrativa d’aprovació, 
per cada sol·licitud o per una relació col·lectiva de sol·licituds.  
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Així mateix, a criteri del centre gestor corresponent, el suport es podrà formalitzar a 
través de convenis que recullin aquells aspectes que aporten valor al 
desenvolupament de les actuacions.  
 
Vist l’article 57. 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Comú, que disposa que l’eficàcia dels 
actes administratius quedarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de l’acte. 
 
Atès que està prevista la signatura d’aquest conveni de col·laboració el pròxim dia 19 
de novembre de 2012 i que d’acord amb la Refosa 1/2012, epígraf 10.2e) correspon 
l’aprovació d’aquest conveni a la Junta de Govern, estant prevista la seva celebració el 
dia 29 de novembre de 2012. 
 
Vist l’epígraf 2.4b) de la Refosa 1/2012 atorgant competències a la Presidència de la 
Diputació per l’exercici, per raons d’urgència, de les competències del Ple i de la Junta 
de Govern, donant-ne compte a l’òrgan competent als efectes de ratificació en la 
següent sessió que celebri. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció de la següent   

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer.- Aprovar el següent recurs, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit de 
suport a serveis i a les activitats del Pla de concertació: 
 

Codi XBMQ Ens NIF Actuació 
Aportació 

de la 
Diputació 

Cost total 

12/Y/89321 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
de la Conca 
d'Òdena 

P0800095B 

Elaboració del Pla 
de Mobilitat 
Urbana als 
municipis de la 
Mancomunitat 
Intermunicipal de 
la Conca d'Òdena 

90.000 €, 
IVA inclòs 

120.000 €, 
IVA inclòs 

 
Segon.- Aprovar la minuta del conveni mitjançant el qual es formalitza l’ajut anterior, el 
text del qual es transcriu a continuació: 
 

(...)    “CONVENI ESPECÍFIC 
 

Dades identificatives 
Codi XGL 12/Y/89321 
Ens Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena 
NIF P08000958 

Actuació 
Elaboració del Pla de Mobilitat Urbana als municipis de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena 

Tipus de recurs  Recurs tècnic  
Classe de recurs  Redacció de plans, projectes i informes 
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Aportació de la Diputació 90.000 € 
Cost total 120.000 € 
Centre gestor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident tercer i President 
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Llobet Navarro, d’acord amb la 
Refosa 1/2012, sobre la delegació de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple aprovada per decret de la Presidència d’aquesta corporació de 
31/5/2012 (núm. 4477/12), publicat al BOPB de 6/6/2012; assistit pel Secretari delegat,     
Sr. Francesc Bartoll i Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la corporació de data 2/5/2012 (núm. 3538/12), publicat al BOPB de data 
16/5/2012. 
 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE LA CONCA D'ÒDENA, representat per l’Il.lm 
President de la Mancomunitat, Sr. Marc Castells Berzosa, assistit  pel Secretari de la 
Mancomunitat, Sr. Sebastià Membrado García, degudament autoritzats. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I. El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 31 de maig de 2012 ha aprovat 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. 

 
II. D’acord amb la Disposició transitòria segona de l’esmentat Protocol, el “Catàleg 2012” 

i el seu corresponent Règim de concertació, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta 
Diputació en sessió de 26 de gener de 2012 (BOPB de 3/2/2012), mantenen la seva 
vigència. Les sol·licituds presentades d’acord amb el Règim aplicable al “Catàleg 
2012” pels ens locals destinataris dels recursos són vigents i despleguen els seus 
efectes. 

 
III. Considerant que, d’acord amb la Llei 8/2003, de 13 de juny, de la mobilitat, la 

planificació de la mobilitat sostenible és bàsica per a tots els municipis, un dels 
recursos tècnics inclosos en el Catàleg per a l’any 2012 de l’àmbit de suport als 
serveis i a les activitats locals consisteix en l’elaboració de plans i estudis de mobilitat 
urbana. 

 
IV. La Mancomunitat d’ajuntaments signant ha sol·licitat a la Diputació per a aquest 

exercici la concertació de recursos consistents en l’elaboració del Pla de Mobilitat 
Urbana als municipis de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena. 

 
V. La Mancomunitat signant ha aportat certificats de la disponibilitat pressupostària per a 

finançar la seva part del cost de l’actuació.  
 
VI. La sol·licitud anterior s’ha formalitzat administrativament mitjançant conveni específic 

el text del qual va ser aprovat per decret .................. 
 
VII. Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 

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

1. Objecte del conveni 
 
1.1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 

relació a l’actuació següent: 
 

Actuació a realitzar 
Elaboració del Pla de Mobilitat Urbana als municipis de la 
Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena 

 
1.2. En l’actuació esmentada conflueixen harmònicament l’interès específic de l’ens 

destinatari i de la Diputació de Barcelona: 
- L’interès específic de l’ens es palesa en la connexió existent entre les actuacions que 

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

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

 
2. Obligacions de les parts 

 
Ambdues institucions adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos 
següents: 
 
2.1. Per part de la Diputació: 

 
a) La prestació del següent suport: 

 

Tipus de 
recurs 

Classe de recurs 
Aportació 

de la 
Diputació 

Cost total Aplicació pressupostària 

Recurs 
tècnic 

Redacció de 
plans, projectes i 
informes 

90.000 €, 
IVA inclòs 

120.000  €, 
IVA inclòs 

 
G/50100/155A0/22751 

 
 

b) La Diputació de Barcelona durà a terme la licitació, adjudicació i gestió dels contractes 
necessaris per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana als municipis de la Mancomunitat 
Intermunicipal de la Conca d'Òdena. 

 
2.2. Per part de l’ens destinatari 

 
a) La realització i gestió de les actuacions previstes en el present conveni. 
 
b) La Mancomunitat aportarà 30.000 €, que es correspon amb el 25 % del cost de 

l’actuació, d’acord amb el pacte 5 del present conveni. 
 
c) La Mancomunitat nomenarà un responsable que servirà d’interlocutor amb la Diputació 

de Barcelona en el seguiment tècnic dels treballs. 
 
d) La Mancomunitat facilitarà tota la documentació disponible en matèria de mobilitat per a 

la redacció dels treballs. 
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e) La Mancomunitat (amb els seus tècnics municipals responsables en mobilitat) s’haurà 
d’adherir a la xarxa de gestors de mobilitat (Mobal) liderada per la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.  

 
f) La Mancomunitat haurà d’incloure a la seva pàgina web un enllaç directe a la web de la 

Xarxa Mobal. 
 
g) La Mancomunitat designarà tècnics municipals per tal de fer el curs de planificació i 

gestió de la mobilitat local organitzat per la Diputació de Barcelona. 
 
h) Quan sigui necessària la difusió pública, la Mancomunitat beneficiària haurà de preveure 

la presència de la marca corporativa de la Diputació en un lloc preferencial. L’opció de la 
marca s’aplicarà amb caràcter general d’acord amb la normativa aprovada per la Direcció 
de Comunicació de la Diputació. Per obtenir la marca corporativa de la Diputació i els 
criteris de la seva aplicació caldrà consultar el lloc www.diba.cat/comunicacio.  

 
2.3. Per ambdues parts signants 
 
S’haurà de crear una Comissió de seguiment on hi participi la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i un representant dels diferents organismes municipals 
vinculats amb la mobilitat: Alcaldia, Policia, seguretat viària, mobilitat, urbanisme, medi 
ambient, participació ciutadana, etc.  Aquesta Comissió tindrà les següents funcions: 

 
o Aportar informació als redactors de l’estudi. 
o Aprovar el guió de treball. 
o Donar  el vist-i-plau a les línies de treball que es desenvolupin. 
o Donar el vist-i-plau a la documentació parcial i final resultant dels treballs objecte del 

conveni. 
o Establir els mecanismes per fer el seguiment del grau d’implementació de les accions 

previstes a l’estudi. 
 

La Comissió es reunirà sempre que sigui convocada per una de les parts signants del 
present conveni en ella representades. 

 
3. Vigència del conveni 

 
Aquest conveni entrarà en vigor des del dia de la seva signatura, estenent-se la seva 
vigència fins a 4 anys. En cas de no poder-se realitzar el seu objecte durant aquest termini, 
el conveni es podrà prorrogar per acord exprés de les parts, a adoptar abans que finalitzi el 
termini de vigència. La pròrroga s’adequarà a les necessitats de realització de l’objecte del 
conveni i el seu termini no superarà el de la vigència inicial. 

 
4. Règim de lliurament de treballs 
 
4.1. La Diputació lliurarà els treballs amb caràcter definitiu com a màxim dintre dels tres 

mesos següents a la data de la seva acta de recepció del lliurament complet per part  
de l’adjudicatari. 

 
4.2. A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació. 
 
4.3. L’ens beneficiari haurà de presentar el formulari YG-0107-2 “Recepció de treball” 

degudament emplenat com a màxim en el termini de 3 mesos, comptat a partir de la 
data de recepció per l’ens del lliurament definitiu. Transcorregut aquest termini sense 
haver presentat el formulari esmentat, el treball s’entendrà recepcionat tàcitament. 
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5. Condicions de cofinançament de l’actuació  
 
5.1. La Mancomunitat aportarà 30.000 €, que es correspon al 25 % del cost de l’actuació, 

IVA inclòs. 
 
5.2. Prèviament a l’aprovació d’aquest conveni per la Diputació, la Mancomunitat 

Intermunicipal de la Conca d'Òdena ha acreditat davant la Diputació, mitjançant 
certificat emès per l’Interventor/a, disponibilitat pressupostària per finançar  la seva part 
del cost del projecte. 

 
5.3. La Diputació notificarà a la Mancomunitat l’adjudicació dels contractes en 

desplegament d’aquest conveni i emetrà la liquidació corresponent, per tal que l’ens 
procedeixi a transferir a la Diputació, mitjançant ingrés en el seu compte general C/C/C 
2013-0646-14-0200127175, en el termini d’un mes, a comptar des de la data de 
recepció de la liquidació, l’import de trenta mil (30.000) €, que es correspon al 
percentatge de finançament assumit. 

 
5.4. En el cas que el cost final de l’actuació tingui alguna variació respecte del seu 

pressupost inicial, el seu finançament s’ajustarà d’acord amb els percentatges que 
figuren en el present conveni. 

 
5.5.  En el cas que l’ens no transferís a la Diputació l’import corresponent al percentatge de 

finançament assumit, es procedirà a compensar l’import no ingressat amb altres ajuts 
que l’ens rebi en el marc del Pla de concertació. 

 
6. Modificacions 
 
6.1. En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, 

l’ens beneficiari haurà de comunicar-ho al centre gestor. 
 
6.2. En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’ens manifesti que s’ha produït un canvi en 

l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui per tal que quedi 
recollida en el clausulat.  

 
6.3. Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada 

i degudament motivada per part del president de l’ens beneficiari presentada a la 
Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del període d’execució. 

 
6.4. Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans 

competents de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, 
formant part integrant del mateix. 

 
7. Incompliment 
 
7.1. L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc 

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

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

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

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

 
8. Formes d’extinció 

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

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

 
9. Marc normatiu 

 
9.1. Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General i el 

Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats, constitueixen la llei del 
present conveni. 

 
9.2. A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 

- La Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 
ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

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

i de règim local de Catalunya. 
- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 
- La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat i la seva normativa de desenvolupament.   
- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la 

Llei de Contractes del Sector Públic. 
-  La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la  cooperació local i, 

amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

10. Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en 
darrera instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 

 
11. Relacions amb terceres administracions públiques 
 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la 
sol·licitud corresponent la formularà la Mancomunitat o ens destinatari. Alhora, seran 
aquests mateixos ens els encarregats de comunicar a tercers la subscripció del present 
conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
12. Responsabilitat enfront tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les 
actuacions.  
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I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en el lloc i data que s’assenyalen. 

 
(Sg. Per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena: Marc Castells Berzosa,  
President de la Mancomunitat; Sebastià Membrado García, Secretari de la Mancomunitat; Per 
la Diputació de Barcelona: Josep Llobet Navarro, Vice-president 3er i President delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat;  Francesc Bartoll i Huerta, Secretari Delegat.) ” 

 ( ...) 
 
Tercer.- Reservar crèdit per import de 120.000 €, declarant la plurianualitat de la 
despesa, dels quals 90.000 € corresponen al cost de l’actuació assumit per la 
Diputació, amb el següent desglossament: 27.000 €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50100/155A0/22751 del  Pressupost ordinari vigent de despeses de 
la Diputació de Barcelona de 2012, i 63.000 €, amb càrrec a G/50100/155/227 del 
Pressupost de l’exercici 2013, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost esmentat, així com una despesa de 30.000 €, corresponent a l’aportació 
de la Mancomunitat, condicionada a que s’aprovi la corresponent modificació de crèdit, 
amb el següent desglossament : 
 
 2012:  25.663 € 
 2013:    4.337 € 

 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’ens beneficiari, significant que, a partir de la data 
de la seva signatura per part dels legals representants d’ambdues entitats participants, 
el conveni produeixi els seus efectes.  
 
Cinquè.- Comunicar a l’ens beneficiari que la Diputació de Barcelona emetrà liquidació 
i li notificarà l’adjudicació del contracte en desplegament d’aquest conveni, per tal que 
procedeixi a transferir a la Diputació, en el termini d’un mes des de la recepció de la 
liquidació, l’import de 30.000 €, IVA inclòs, corresponent al percentatge assumit de 
participació de l’ens beneficiari en el cost de l’actuació, d’acord amb el conveni. 
 
Sisè.- Donar compte de la present resolució a la pròxima Junta de Govern que sigui 
possible als efectes de la seva ratificació. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar les bases específiques i convocatòria de les 
subvencions per a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, 
empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic i entitats culturals, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit 
dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, any 2013, per un 
import de dos-cents disset mil dos-cents noranta (217.290) €.- 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, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, ve 
portant a terme una política de protecció del medi natural, mitjançant la gestió de plans 
especials delimitadors de parcs naturals i espais protegits, sotmesos a les Lleis del Sòl 
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i d’Espais Naturals, i aprovats definitivament per la Comissió d’Urbanisme o el 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que els esmentats plans especials estableixen determinades condicions a les 
edificacions i instal·lacions agràries per tal d’adequar-se a l’ambient paisatgístic on es 
troben emplaçades, amb el conseqüent cost que això implica al realitzar-se les obres; 
per altra part, els esmentats plans contemplen en la seva normativa l’aprofitament 
racional dels recursos forestals, considerant bàsica la continuïtat de les explotacions 
forestals i la seva compatibilitat en les determinacions en elles establertes; també els 
plans, entre els usos autoritzats, contemplen el de les activitats de serveis, amb les 
limitacions que per elles s’hi estableixen; finalment els plans regulen certes condicions 
en les edificacions destinades a habitatge permanent i el patrimoni arquitectònic. 
 
Atès que per aconseguir les esmentades finalitats, des de fa diversos exercicis, es ve 
establint una línia de subvencions als titulars d’explotacions familiars agràries 
emplaçades dins de l’àmbit dels parcs, que persegueix entre d’altres, la vinculació dels 
habitants permanents del parc amb els objectius d’aquest, oferint-los-hi uns ajuts 
econòmics per a la realització d’obres en les seves explotacions, conforme amb els 
objectius i normes establertes en els plans especials; igualment pels titulars 
d’explotacions forestals, pel correcte aprofitament de les seves explotacions, 
mitjançant aclariments, repoblacions, plantacions, abonaments i d’altres; també 
aquesta línia subvencionatòria compren les empreses de serveis dins de l’àmbit dels 
parcs, mitjançant ajuts econòmics als seus titulars per les millores en les instal·lacions i 
reparacions dels sistemes bàsics d’infrastructures d’aquests establiments, també amb 
resultat positiu, i s’estén també a particulars que realitzen activitats professionals en el 
camp de l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura o l’acolliment turístic en l’àmbit dels 
parcs naturals que promou i gestiona la pròpia Corporació que possibilita atendre un 
important nombre de sol·licituds i permet incorporar importants millores en edificis i 
instal·lacions vinculades a les activitats productives esmentades. 
 
Atès que  la  Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
ve portant a terme una política de protecció del medi natural, dins de la qual s’inclou la 
realització d’activitats culturals vinculades conceptualment o territorialment amb els 
parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que per aconseguir aquesta finalitat, la Diputació de Barcelona, des de fa uns 
anys, ha establert una línia de subvencions adreçada a totes les entitats de caràcter 
cívic i cultural ubicades dins de l’àmbit provincial de Barcelona i dels municipis que 
sense formar part d’aquest àmbit provincial integrin algun dels parcs naturals que 
gestiona la Corporació, per tal de potenciar la realització d’activitats culturals en l’àmbit 
dels parcs naturals i preferentment d’activitats que tinguin relació directa amb els 
valors naturals i culturals dels parcs naturals. Molt especialment si aquestes activitats 
de divulgació estan  adreçades al públic en general. 
 
Atès que per les subvencions del present exercici, s’han redactat per aquesta Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals les Bases que han de regir per a la concessió de les 
subvencions als titulars d’empreses familiars agràries, d’empreses forestals, 
d’empreses de serveis, als particulars per a la millora dels habitatges i la restauració 
del patrimoni arquitectònic, totes les quals es trobin situades dins de l’àmbit dels parcs 
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que actualment gestiona aquesta Corporació i a les entitats culturals que desenvolupin 
activitats vinculades conceptualment o territorialment amb els parcs referits. 
 
Atès que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, ha considerat oportú proposar la 
convocatòria, per a la concessió d’ajuts econòmics a les explotacions Forestals, 
empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis i millora dels habitatges i la 
restauració del patrimoni arquitectònic i a les entitats culturals en l’àmbit dels parcs 
naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, durant 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 
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 
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 Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals proposa al 
Vicepresident 3r. I president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat , que elevi, per 
a la seva aprovació, a la Junta de Govern, els següents:  
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A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques i convocatòria de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a les Explotacions Forestals, Empreses Agrícoles 
Ramaderes, Empreses de Serveis, Millora dels habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic i a les Entitats Culturals per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit dels 
parcs naturals gestionats per 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 A LES 
EXPLOTACIONS FORESTALS, EMPRESES AGRÍCOLES  RAMADERES, EMPRESES 
DE SERVEIS, MILLORA DELS HABITATGES I LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUITECTÒNIC I ENTITATS CULTURALS PER A LES ACTIVITATS A 
DESENVOLUPAR EN L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS. ANY2013 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA 201320125120004433  
 
1.- Objecte 

 
1.1. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases  és el foment de: 

 
- Les explotacions forestals. 
- Les explotacions agrícoles – ramaderes. 
- Les empreses de serveis. 
- La millora  dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic. 
- Les activitats de caràcter cívic i cultural. 

 
1.2. L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació, cobrament i justificació de les  subvencions que atorgui la Diputació de Barcelona 
a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals destinades  a finançar projectes/activitats en 
els àmbits territorials dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, 
Montnegre - Corredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que 
gestiona de forma directa la Diputació de Barcelona.   
 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
2.1. Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats forestals, agrícoles - 
ramaderes, de serveis en els rams de restauració, hosteleria, pedagògiques, comerç i lleure, 
i destinades a la incorporació de millores als habitatges permanents i per a la rehabilitació i 
restauració del patrimoni arquitectònic, sempre relacionades amb els objectius de la 
normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins l’àmbit dels plans especials 
dels espais protegits esmentats a l’article 1 d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina 
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions agrícoles -
ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin dins l’espai 
protegit o en finques que tinguin més del 50% de la seva superfície dins dels límits dels 
plans especials de protecció. 
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Les subvencions adreçades a les Entitats Culturals hauran de finançar la realització 
d'activitats culturals en l'àmbit dels parcs naturals i preferentment les que tinguin relació 
directa amb els valors naturals i culturals dels parcs i molt especialment si aquestes 
activitats van adreçades a un públic ampli o constitueixen activitats de divulgació adreçades 
al públic en general. 
 
2.2. No seran subvencionables aquelles obres o actuacions que havent estat iniciades amb 
anterioritat a la  sol·licitud de subvenció, hagin incomplet  els tràmits d’obtenció de la 
corresponent autorització quan aquesta sigui necessària. 
 
2.3. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat, les 
quals es consideraran nul·les. 
 
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en la darrera 
convocatòria. Quedaran al marge d’aquest criteri aquells que únicament siguin beneficiaris 
de les subvencions atorgades per a explotacions agrícola - ramaderes i culturals. 
 
2.5. Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del 
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció la subvenció de la 
qual es sol·licita així ho requerís, la Diputació de Barcelona podrà exigir la realització prèvia 
d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un desenvolupament 
correcte de l’actuació. 
 
2.6. Resten excloses de les presents subvencions aquelles que el destinatari tingui una 
relació contractual amb l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i aquelles que el benefici de les 
mateixes recaigui en finques propietat de la Diputació de Barcelona" 
 
3.- Període de d’execució 
 
Les activitats o projectes subvencionats s’hauran de realitzar dins del període comprés entre 
l’1 de gener de 2013 fins al 30 de juny de 2014 excepte per a les activitats de les Entitats 
Culturals que hauran d’executar-se entre l’1de gener de 2013 i 31 de desembre de 2013. 
  
4.- Beneficiaris/àries 
 
1.- Podran ser beneficiaris /àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques 
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin 
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions i atenent a la línia de subvenció que es sol·licita, tindrà 
la condició de beneficiari (en els termes que preveu la llei), les següents persones físiques o 
jurídiques: 

 
1) Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a. Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit dels espais 

protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF), o bé disposin del seu Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF). 

 
b. Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit dels espais 

protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la 
Diputació de Barcelona, que formin part d’una associació de   propietaris forestals, 
que disposi d’un Pla Marc i  un Programa de gestió forestal amb el vist-i-plau de l’ens 
gestor del parc. 
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c. Els titulars o administradors de finques forestals i les associacions de caçadors que 
estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en el seu cas, 
comptin amb l’autorització dels propietaris de la finca objecte d’actuació i l’obra 
proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió cinegètica. 

 
Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/a de les subvencions, a banda 
del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, aquelles agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades, que tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques 
forestals, incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 d’aquestes 
bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Aquests beneficiaris/es, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar dins 
l’àmbit territorial dels parcs,  no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits en el 
corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya. 

 
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic 
objectiu la prevenció d’incendis forestals no serà condició necessària estar en possessió del 
PTGMF, ni que la superfície de la finca forestal arribi a 10 hectàrees, caldrà però que 
l’actuació proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal o altra instrument 
de planejament similar. 

 
2) Subvencions per a explotacions agrícoles - ramaderes. 
 

a. Els titulars de les explotacions agrícoles - ramaderes  o els propietaris de les finques 
en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit dels parcs segons 
definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

 
b. També podran optar a aquestes subvencions  les agrupacions o associacions que 

integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles - ramaderes incloses en l’àmbit 
dels parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

 
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions agrícoles - 
ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o la 
ramaderia de qualsevol de les següents maneres: 

 
 O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca 

agrària 
 O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social 
 O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes 
 O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus) 
 O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries 
 O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació) 
 O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola -

ramadera 
 

3) Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a. Els titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració, hosteleria, 
pedagògiques, comerç i lleure que desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit dels 
plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i gestionats 
per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona segons definició 
de l’article 1 d’aquestes bases. 
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b. També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions 
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats. 

 
4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

a. Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris d’habitatges 
situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a primera residència i 
ubicats dins l’àmbit dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals 
promoguts i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de 
Barcelona segons definició de l’article 1 d’aquestes bases. 

 
 Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin ser rehabilitats per a ser destinats a 

primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el 
moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

 
b. Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural 

per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.  
 

5) Subvencions per a les Entitats Culturals. 
 

Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de Barcelona i 
dels municipis que sense formar part d'aquest àmbit provincial integrin algun dels parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, sempre que compleixin les següents 
condicions: 
 

a/ Ser entitats legalment constituïdes. 
b/ Ser entitats sense ànim de lucre. 
c/ Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural. 
d/ Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o temàticament estiguin 

vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article 1 i que preferentment vagin 
adreçades al públic en general. 

 
5.- Documentació a aportar. 
 
Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No 
obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi presentat en altres 
convocatòries i de la qual no hagin variat les dades i continuïn essent vigents, aquest fet es 
farà constar en l’apartat 4 de la sol·licitud de subvenció.  
 
1.- Persones jurídiques: 

 
1) Fotocòpia del  DNI del/de la representant legal. 
2) Escriptura de constitució o Estatuts. 
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
6) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
7) 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. 
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8) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat. 

9) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

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) Fotocòpia del  DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal. 
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat. 
3) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
4) 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. 

5) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la 
subvenció, d’acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor 
comprensió de l’objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la 
documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, 
preus unitaris i pressupost total desglossat,  previst per al projecte pel que es demana la 
subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 

6) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb 
anterioritat). 

 
A més de la documentació abans esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en 
funció de la línia de subvenció per a la qual es demana: 
 

3.- Subvencions per a explotacions forestals 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari 
sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti d’un administrador. 

2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i fotocòpia de 
la part del PTGMF on figurin amb claredat els treballs pels quals es demana la 
subvenció. 

3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.  
 

4.- Subvencions per a explotacions agrícoles – ramaderes. 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari 
sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es tracti d’un administrador. 

2) Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola – ramadera a la finca, aportant 
qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2 d’aquestes bases. 

 
5.- Subvencions per a empreses de serveis. 

 
1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la legislació 

sectorial. 
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2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda. 
 

6.- Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
     Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.4). a)  de les presents bases: 
 

1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament. 
2) Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge,  s’haurà de presentar la corresponent 

autorització de la propietat per a realitzar la intervenció. 
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge. 
4) Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència. 
5) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser destinats a 

primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el moment 
actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat. 

6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat o es 
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el 
cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes plurianuals cal detallar les partides que es 
volen executar en l’any en curs i que son objecte de sol·licitud de subvenció. 

 
Immobles descrits a l’article  4.4).b) de les presents bases: 
 

1) Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen al sol·licitant a 
intervenir. 

2) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost desglossat on   es 
detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i els 
cost total de l’obra. 

3) Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que 
justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic objecte de la intervenció. 

4) Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements 
arquitectònics objecte de subvenció. 

5) Documentació fotogràfica. 
 

7.- Subvencions a entitats culturals 
 
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats. 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o còpia 
degudament autenticada. 
 
6.-Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la data de publicació 
d’aquesta convocatòria i finalitzarà el 28 de febrer de 2013 inclòs. 
 
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o 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 : 
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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. 
 
Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant, explotació i immoble. 
 
La presentació de la sol·licitud de la subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de 
les normes que la regulen. 
 
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 Oficina Tècnica de Parcs Naturals. 
  
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dintre 
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
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. 
 
8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Actuacions que poden ser objecte de concessió de subvenció 
 
Es consideraran actuacions que poden ser objecte de subvenció, atenent a la línia 
subvencionada, les següents: 

 
1) Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la posada 

en valor del bosc: estassades, eliminació o acordonament de restes forestals. 
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 

normativa del propi pla especial. 
c) Despeses encaminades a subsanar danys causats per incendis, nevades, flagells, 

esllavissades o altres estralls. 
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària  previstes en el 

PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que 
impliquin un menor impacte. 

e) Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades en 
un pla cinegètic o pla de conservació. 

f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal. 
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals. 
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2) Subvencions per a explotacions agrícoles - ramaderes. 
 

a) Actuacions de rehabilitació o millora d’ instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a 
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.  

b) La instal·lació nova  de calderes i estufes de biomasa i la substitució de calderes i 
estufes  que utilitzin altres tipus de combustible per calderes i estufes de biomasa. 

c) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars. 

d) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació. 
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el 

medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles 
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.  

f) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural  
g) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-

ramaderes (primera transformació). 
h) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.  
 

3) Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a) Incorporació de millores en la gestió en la gestió i l’estalvi energètic.  
b) La instal·lació nova  de calderes i estufes de biomasa i la substitució de calderes i 

estufes  que utilitzin altres tipus de combustible per calderes i estufes de biomasa 
c) Despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la Carta 

Europea de Turismes Sostenible.  
d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 

normativa per part dels  plans especials. 
 

4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 
arquitectònic. 

 
A) Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera residència. 

 
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació 

normativa per part dels  plans especials. 
b) La instal·lació nova  de calderes i estufes de biomasa i la substitució de calderes i 

estufes  que utilitzin altres tipus de combustible per calderes i estufes de biomasa. 
c) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici. 
d) Millores encaminades a l’estalvi energètic i a la gestió ambiental dels recursos. 
e) Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens naturals. 

  
B) Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles declarats bens  
d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català. 

 
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir 

les característiques de certs elements originals. 
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic.. 
 

5) Subvencions per a les Entitats Culturals. 
 

a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais naturals 
protegits. 

b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb finalitat 
divulgativa. 
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c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits. 
 

10.- Criteris de valoració i 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, segons la línia objecte de subvenció, només es tindrà 
en compte el concepte de major magnitud d’entre els criteris objectius següents, sense que 
es puguin sumar a altres criteris objectius de la mateixa línia de subvenció: 

 
1) Subvencions per a explotacions forestals. 

 
a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció:   

4 punts. 
b. La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la 

normativa del propi pla especial: 4 punts. 
c. Despeses encaminades a subsanar danys causats per incendis, nevades, flagells o 

esllavissades o altres estralls: 3 punts.  
d. La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o 

acordonament de restes forestals: 2 punts. 
e. La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària  previstes en el 

PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que 
impliquin un menor impacte: 2 punts. 

f. Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora 
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades 
en un pla cinegètic o pla de conservació: 2 punts. 

g. Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal:          
1 punt. 

h. Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals: 
1 punt. 

 
2) Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

 
a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció:   

4 punts. 
b. Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el 

medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles 
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals. 4 punts.  

c. La instal·lació nova  de calderes i estufes de biomasa i la substitució de calderes i 
estufes  que utilitzin altres tipus de combustible per calderes i estufes de biomasa:     
4 punts. 

d. Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització racional 
dels recursos: 4 punts 

e. Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i 
destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts. 

f. Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, 
parets seques i similars: 3 punts. 

g. Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural :  
3 punts. 

h. Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-
ramaderes (primera transformació): 2 punts 

i. Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts. 
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3) Subvencions per a empreses de serveis. 
 

a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció:   
4 punts.  

b. La instal·lació nova  de calderes i estufes de biomasa i la substitució de calderes i 
estufes  que utilitzin altres tipus de combustible per calderes i estufes de biomasa:      
4 punts. 

c. Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos:         
4 punts 

d. Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència 
ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat: 3 punts 

e. Despeses associades  a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la 
Carta Europea de Turismes Sostenible: 3 punts  

 
4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
 

Habitatges ocupats  en règim permanent de primera residència: 
 

a. Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció:   
4 punts. 

b. La instal·lació nova  de calderes i estufes de biomasa i la substitució de calderes i 
estufes  que utilitzin altres tipus de combustible per calderes i estufes de biomasa:     
4 punts. 

c. Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici.: 4 punts. 
d. Millores encaminades a l’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos:         

3 punts. 
e. Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 

2 punts. 
 
No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards actuals, es 
considerin sumptuoses. 

 
Immobles declarats bens  d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.: 

 
a. Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir les 

característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts 
b. Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic:2 punts. 

 
Per tal de calcular l’import de la subvenció, s’aplicarà la fórmula següent: 
 
PS =  SS  x  (1-C) (1-D) (1-E),  en la que 
 
PS  =  Proposta de subvenció. 
 
SS  =  Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el 50% 
del total de l’actuació. 
 
C  =  (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels supòsits de 
les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de subvenció és 0,00. 
 
D  = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació del concepte de major 
magnitud, aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda:           
4 punts, descompte 0%; 3 punts, descompte 20%; 2 punts, descompte 40%; i un punt, 
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descompte 60% (això suposa la consideració de diferents graus de prioritat en funció de 
l’actuació subvencionable i dels criteris objectius per a la concessió de subvencions que 
figuren a les bases). 
 
E  =  coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la proposta 
d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses d’aquesta 
correcció les subvencions referides a la instal·lació nova  de calderes i estufes de biomasa i 
la substitució de calderes i estufes  que utilitzin altres tipus de combustible per calderes i 
estufes de biomasa. 

 
5) Subvencions per a les Entitats Culturals 
 

Per a la valoració de les sol·licituds, es tindran en compte els criteris objectius següents: 
 
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais naturals 

protegits: fins a 4 punts. 
b) La celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb finalitat 

divulgativa: fins a 4 punts. 
c) La celebració d’activitats culturals ubicades dins l’àmbit dels espais naturals protegits: 

fins a 2 punts. 
 

La valoració de les sol·licituds es farà sumant la puntuació obtinguda en els diferents 
conceptes, aplicant un descompte inversament proporcional a la puntuació obtinguda.  
 
És a dir, 10 punts, descompte 0%; 8 punts, descompte 20%; 6 punts, descompte 40%;         
4 punts, descompte 60%.  
 
11.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària  
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2013 per a l’atorgament de subvencions  
regulades en les presents bases reguladores serà de 217.290 € i anirà amb càrrec a 
l’orgànic 50402, funcional 173A0 i distribuïda amb caràcter estimatiu en el següents  
econòmics, 47900 import 165.000 € ; 48901 import 16.290 € ; 77000 import 16.200 €; 76200 
import 11.700  € ; 78900 import 8.100 € del pressupost de l’Oficina Tècnica de Parcs 
Naturals per a l’exercici de 2013. 
 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat i condicionar la 
concessió de les subvencions a l’existència de crèdit. 
 
Per a les subvencions a entitats culturals es reservarà l’import de 16.290 €, destinant-se la 
resta de la quantia a  les altres  subvencions. 
 
12.- Import individualitzat de les subvencions. 
 
L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat 
per altres Administracions públiques, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o activitat 
subvencionada. 
 
Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o  explotació/ immoble. 
 
L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà els 
següents límits màxims: 
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1) Subvencions per a explotacions forestals. 
 

Límit màxim de tres mil (3.000) € per sol·licitant. En cas que no es justifiqui suficientment 
un import superior, mitjançant pressupostos desglossats, es prendran com a criteri els 
següents topalls màxims unitaris: 
 
Xarxa viària 
a. Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 €/km 
b. Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora: 

500€/km 
c. Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat 

laterals: 800 €/km 
d. Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb 

repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les franges 
de seguretat laterals: 1.500 €/km 

e. Construcció pista forestal:3.000 €/km 
 

Treballs silvícoles 
a. Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura 

inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700 €/ha 
b. Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura 

superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200 €/ha 
c. Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 

1.200€/ha 
d. Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes: 2.400 €/ha 

 
Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques 
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que justifiqui el 
seu cost. 

 
2) Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes. 

Límit màxim de tres mil  (3.000) €. 
 

3) Subvencions per a empreses de serveis. 
Límit màxim de quatre mil cinc-cents (4.500) €. 

 
4) Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni 

arquitectònic. 
Límits màxims de quatre mil cinc-cents (4.500) €. 

 
La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació o obra, 
tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat.  
 
En les subvencions per a explotacions forestals, en el cas de les indemnitzacions a que fa 
referència l’article 8. 1 h), l’import serà del 100% del benefici no obtingut per causa 
d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe tècnic corresponent. L’import atorgat 
en cap cas superarà els 3.000 €. 
 
En les subvencions a les Entitats Culturals, en cap cas el 50% superarà els 600€. 
 
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, les sol·licituds no 
prioritaries podrien ser no ateses.  Així mateix i per les raons abans esmentades podrà 
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atorgar-se una única subvenció per sol·licitant dins del conjunt de línies de subvenció 
objecte de la present convocatòria.  

 
Línia Topall màxim Topall mínim 
Forestals 3.000 € 300 € 
Agrícoles 3.000 € 300 € 
Serveis 4.500 € 400 € 
Habitatge i Patrimoni arquitectònic 4.500 € 400 € 
Culturals 600 € 200 € 

 
13.- 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 l’Oficina Tècnica de Serveis d’Espais Naturals. 
 
La proposta de resolució del procediment 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 e Barcelona i que estarà format per les següents persones:: 

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

 
Actuant com a president de l’òrgan col·legiat el Diputat adjunt d’Espais Naturals i Medi 
Ambient o persona en qui delegui i de  secretària 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 l’import total previst o el crèdit disponible de la corresponent partida pressupostària 
o de la seva bossa de vinculació. No podran atorgar-se subvencions per quantia superior a 
la que es determini en la convocatòria. 
 
14.- 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. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim fins al 30 de juny 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. 
 
La Manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
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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.. 
 
15.- 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.  
 
16.- 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, excloses aquelles partides que no són 

subvencionables, és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé s’admetrà la 
possible compensació de desviacions entre les diverses partides que l’integren. En el 
moment de la certificació es verificarà, mitjançant la comprovació dels amidaments, que 
s’ha executat el pressupost esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del 
topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència.  

 
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. 

 
17.- Despeses subvencionables 
 
17.1. 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 2032 i el 30 de 
juny de 2014, excepte les activitats culturals que s’hauran de realitzar fins al 31 de 
desembre  de 2013. 
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17.2  El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari en el seus 
termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el composen. 
 
17.3 No serà subvencionable l’IVA quan sigui susceptible de recuperació o compensació. 
 
17.4. 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. 
 

18.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels 
que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu 
pressupost d’execució no superi el límit de 50% del cost total de projecte/activitat. 
 
19.- 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. 
 
20.- Termini i forma de pagament 
 
1.- Les subvencions concedides hauran de justificar-se com a màxim, el dia 30 de juny de 
2014, excepte per a les Entitats Culturals que la data màxima de justificació serà el 31 de 
desembre  de 2013. 
 
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 amb aportació de 
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut: 

  
a) 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. 
 
b) Memòria econòmica justificativa dels cost de l’activitat amb el contingut establert en 

l’article 72.2 del RLGS. 
 

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

 
a) S’haurà de justificar una despesa per un import  igual o superior al doble de la subvenció 

concedida i haver executat el pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses totes 
aquelles partides que no siguin subvencionales. En cas que aquest pressupost superi el 
doble del topall màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència.  

 
b) 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 descriurà 
amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents 
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justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es procedirà a la seva còpia i 
compulsa als efectes de poder retornar-los al/la beneficiari/ària. 

 
c) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 
 
d) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol 

suficient per a poder percebre la subvenció atorgada , l’imprès normalitzat de realització 
de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que 
acrediti que les actuacions han estat efectuades, que, en el cas de les subvencions 
forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.1  

 
21.-  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. 
 
3.- En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha 
calculat l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de 
referència serà aquell que s’indiqui en  el pressupost total presentat amb la sol·licitud, 
excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionales, o el doble del topall màxim 
de subvenció, en cas que aquest pressupost el superi.  
 
22.- 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. 
 
23.- 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. 
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c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 

 
24.- 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. 
 
25.- 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. 

 
26.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució del  projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a la 
realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents obligacions: 

 
1. Els beneficiaris/es de la subvenció estaran obligats a difondre que l’activitat ha estat 

subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i forma que s’estableixi a 
l’acord de resolució de la convocatòria 

 
2. El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la 

documentació que generin les actuacions subvencionades.  
 
3. Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot indicant el 

seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals un nombre 
d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del projecte, 
l’activitat o actuació subvencionada. 

 
27.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
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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. 
 
28.- 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. 
 
29.-  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. 
 
30.- 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 217.290 € amb càrrec a 
l’orgànic 50402, funcional 173A0  i distribuïda amb caràcter estimatiu en  les següents 
econòmics pressupostaris  del pressupost de 2013:  
 

47900        165.000 € 
48901          16.290 € 
77000          16.200 € 
78900            8.100 € 
76200          11.700 € 
 

En el cas que la distribució final del crèdit sigui diferent a la proposta inicial es 
procedirà a efectuar la corresponent modificació. 
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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 
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. 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a 
la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per les 
agrupacions de defensa forestal per a la prevenció local d’incendis forestals per 
a l’exercici 2013, per un import de dos milions quatre-cents cinquanta-cinc mil 
nou-cents dos (2.455.902) €.- 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 en el decurs dels darrers anys ha donat suport als 
municipis per la redacció dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals 
previstos a la legislació vigent. 
 
Atès que les Agrupacions de Defensa Forestal contemplades a la Llei 6/1988 de 30 de 
març, Forestal de Catalunya, són entitats amb personalitat jurídica i plena capacitat 
d’obrar, i que la seva finalitat, segons l’art. 34, és l’actuació coordinada en la Prevenció 
d’Incendis Forestals, mitjançant l’agrupació de les parts interessades en aquest tema, 
tant de l’esfera pública com privada. 
 
Atès que les ADF tenen una gran capacitat per l’execució de les obres programades 
en els esmentats Plans de Prevenció. 
 
Atès que l’execució d’aquests Plans exigeix un recolzament econòmic de 
l’administració que es justifica per la manca de rendibilitat de la superfície forestal. 
 
Atès que el desenvolupament dels plans es fa amb l’aprovació municipal de totes les 
actuacions. 
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Atès que dins d’aquesta necessària línia de continuïtat i per l’any 2013, l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona ha 
redactat les bases reguladores i convocatòria de les subvencions per a la prevenció 
local d’incendis forestals amb la finalitat de concedir uns ajuts a les ADF pel 
desenvolupament dels esmentats Plans de Prevenció. 
 
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 
que en depenen, la qual presenta el contingut que preveu l’article 17.3 de la Llei 
General de Subvencions 
 
Vist l'apartat 3.3.b) i e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques i la convocatòria de les subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a la prevenció local d’incendis forestals, i que han de 
regir l’atorgament d’ajuts a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), per a 
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l’execució dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals, per a l’exercici 2013, el text 
íntegre el qual és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER LES 
AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL PER A LA PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS 
FORESTALS PER A L’EXERCICI 2013 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320125120004353 
 
Capítol I. Objecte i vigència d’aquestes bases. Definicions 
 
Article 1.- L’objecte d’aquestes Bases és definir el conjunt de condicions i el procediment a 
seguir per a la sol·licitud, la concessió i la justificació de subvencions per a despeses 
destinades a l’execució dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis, d’acord amb el que 
estableix l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona vigent, així 
com la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (LGS). 
 
Article 2.- Aquestes Bases s’aplicaran a la convocatòria de subvencions corresponents a 
l’any 2013, i seran vigents fins a la liquidació total de les subvencions que es concedeixin. 
La concessió de les subvencions estarà supeditada a la corresponent consignació 
pressupostària anual.  
 
Article 3.- Les esmentades subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són 
lliurament revocables i reduïbles en tot moment per les causes previstes en la llei o en 
aquestes bases, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent. 
 
Article 4.- El Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) es el document redactat 
conjuntament per els Ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal i la Diputació de 
Barcelona que defineix les infraestructures passives de prevenció del municipi, les 
inversions per noves accions i per el manteniment de les antigues, i el ritme previst 
d’execució. 
 
Capítol II. Requisits dels beneficiaris/àries i conceptes subvencionables 
 
Article 5.- Poden sol·licitar subvencions per a les finalitats esmentades a l’article 1 
d’aquestes Bases, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) legalitzades o altres 
Associacions sense afany de lucre que tinguin entre els seus objectius la Defensa contra els 
Incendis Forestals. 
 
Article 6.- No podran acollir-se a la present convocatòria de subvencions les ADF o 
Associacions que tinguin concedida, per la totalitat de les actuacions subvencionades en la 
convocatòria de l’any 2012, una pròrroga per al primer trimestre de l’any 2013 o tinguin la 
subvenció revocada, sempre que no existeixi justificació per causes alienes.  
 
Article 7.- Les ADF que tinguin concedida una pròrroga per al primer trimestre de l’any 2013 
o revocada la subvenció per una part de les obres subvencionades el 2012, es podran 
acollir a la present convocatòria per  un import  proporcional al realitzat i justificat l’any 2012.  
 
Article 8.- Són subvencionables les despeses per a l’execució d’actuacions previstes en els 
Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals.  
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No són subvencionables les següents despeses: 
a) Les realitzades abans del dia 1 de gener de 2013. 
b) Les derivades del personal que participi en l’extinció d’incendis forestals, ni  tampoc les 

generades per altres conceptes en la mateixa extinció. 
c) Les que resultin de satisfer les primes d’assegurances del personal i dels béns 

immobles. 
d) Les d’adquisició de terrenys o drets necessaris per dur a terme els plans o programes de 

prevenció d’incendis forestals. 
e) Les d’actuacions no previstes en els Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals. 
 
Capítol III. Procediment de sol·licitud 
 
Article 9.- Les ADF han de presentar, per a cadascun dels municipis integrants que disposin 
de Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), la següent documentació: 

 
a) Instància individualitzada, d’acord amb el model establert per la Diputació de Barcelona, 

signada pel president de l’entitat peticionària i l’alcalde corresponent, i adreçada a 
l’Excm. Sr. President de la Diputació de Barcelona, en la qual es farà constar la 
identificació del qui subscriu, la identificació del/de la beneficiari/ària, i el concepte de 
cada una de les accions que figuren en el PPI i per a les que es sol·licita la subvenció. 

b) Declaració responsable acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries 
i amb la Seguretat Social. 

c) Pressupost detallat de les despeses a realitzar (IVA inclòs), ajustant al màxim possible 
els preus unitaris que figuren en el Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals. 

d) En el cas d’obres i instal·lacions fixes, o construcció de nous camins en terrenys de 
propietat privada, document acreditatiu de l’autorització del propietari a l’execució de les 
obres. En la present convocatòria, i excepte casos de justificada prioritat, no es 
subvencionaran les obres d’aquest apartat. 

e) Declaració de les subvencions sol·licitades i/o obtingudes per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar a la Diputació les que s’obtinguin en el futur. 

 
Article 10.- Tota la documentació esmentada s’haurà de presentar a qualsevol dels 
Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rambla de Catalunya, 126 (edifici Can 
Serra), de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores; Carrer de Comte d’Urgell, 187 (edifici del 
Rellotge), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (edifici 
Serradell Trabal -Recinte Mundet), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; Carrer Londres, 
55, (edifici Londres), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre a Barcelona), a 
partir del dia següent a la publicació de la convocatòria d’aquestes bases i com a màxim 
fins al dia 8 de febrer de 2013. La documentació també es pot presentar, dins del termini 
esmentat, per qualsevol des mitjans previstos a 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. La instància es presentarà amb una còpia que, un cop segellada, 
servirà de comprovant per al sol·licitant. 
 
Article 11.- La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les Normes que la regulen. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que 
assenyala l’article 70 de la Llei 30/1992 i els exigits per la present convocatòria específica, 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals requerirà a l’interessat perquè, 
en un termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb 
indicació de que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
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Capítol IV. Quantia total màxima i import individualitzat 
 
Article 12.- L’import que es destinarà l’any 2013 a subvencionar aquestes actuacions serà 
de dos milions quatre-cents cinquanta-quatre mil nou-cents dos (2.454.902) €, amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48900 i de mil (1.000) €, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/50002/172A0/78900. 
 
Article 13.- L’import individualitzat de la subvenció no podrà excedir els percentatges 
següents sobre la despesa total de la inversió: 
- 95% per a municipis de menys de 5.000 habitants. 
- 90% per a municipis de més de 5.000 i menys de 10.000 habitants. 
- 85% per a municipis de més de 10.000 i menys de 20.000 habitants. 
- 80% per a municipis de més de 20.000 habitants. 

 
Capítol V. Criteris objectius de concessió de les subvencions 
 
Article 14.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de forma 
motivada i justificada, podrà desestimar obres, intervencions o adquisicions quan no guardin 
relació amb el programa econòmic del PPI vigent. També podrà desestimar totes aquelles 
obres que se sol·licitin amb un pressupost d’execució (IVA inclòs) superior en més d’un 20% 
al pressupost determinat en el programa econòmic del PPI vigent.  
 
Article 15.- Tots els sol·licitants que compleixin els requisits dels Capítols II i III tindran 
garantida una subvenció. Es calcularà, de forma prèvia a la proposta de concessió, un 
Import Teòric Municipal de subvenció (ITM), com a referència de la quantitat que 
correspondria a cada municipi de la província de Barcelona al considerar el pressupost 
disponible per aquestes subvencions, la superfície forestal de cada municipi, la seva 
pluviometria anual i el nombre d’incendis superiors a 20 ha en els darrers 40 anys.  
 
Article 16.- La proposta de concessió de subvencions, per a cada sol·licitud, es realitzarà 
aplicant el factor resultant de la suma del valor dels següents criteris de distribució:  

 
a) Diferencial entre l’import sol·licitat i l’ITM. Fins a 5 punts, segons la taula següent: 

 
Diferencial Punt. màx. 
Inferior al 10 % 5 
Entre 10% i 15%  3 
Entre 15% i 20%  2 
Entre 20% i 25%  1 
Superior al 25% 0 

 
b) Antelació en l’execució, respecte a la data límit de justificació, de les subvencions 

anteriorment concedides per la Diputació de Barcelona, per a l’execució del PPI. Fins a 2 
punts, segons la taula següent: 

 
Antelació Punt. màx. 
> 5 mesos 2 
> 2 mesos  1 
Sense antelació 0 
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c) Respecte a l’ordre de prioritats marcat en el programa econòmic del PPI. Fins a 3 punts, 
segons la taula següent: 

 
Respecte Punt. màx. 
Total 3 
Més del 50%  2 
Entre el 25 i el 50% 1 
Menys del 25% 0 

 
Article 17.- Quan la suma de totes les sol·licituds rebudes i aprovades sigui superior al 
pressupost disponible, aquestes es classificaran de major a menor d’acord amb la puntuació 
definida a l’article anterior. Per ajustar el total sol·licitat a la disponibilitat existent es 
començarà a retirar una acció per sol·licitud començant per les classificades en darrera 
posició. 
 
Quan la suma de totes les sol·licituds rebudes i aprovades sigui inferior al pressupost 
disponible, es recuperaran accions concretes en inici desestimades, seguint la classificació 
anterior i començant per les classificades en primera posició. 
  
Capítol VI. Procediment de concessió 
 
Article 18.- El procediment de concessió serà per concurrència competitiva. 
 
Article 19.- L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a la concessió de les 
subvencions previstes en les presents bases serà l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals. 
 
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:  

 
-  Un representant de la presidència de la Corporació. 
-  Diputat adjunt d’Espais Naturals o persona en qui delegui. 
-  Coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi Ambient o persona en qui delegui 
-  Coordinador d’àmbit d’Espais Naturals  o persona en qui delegui. 
-  Gerent de Serveis d’Espais Naturals. 
- Cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic   
- Cap de la Secció Prevenció d’Incendis Forestals de l’Oficina Tècnica de Prevenció 

Municipal d’Incendis Forestals 
 

Actuant com a president de l’òrgan col·legiat el Diputat adjunt d’Espais Naturals o persona 
en qui delegui i com secretària la cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a la concessió de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.  
 
Capítol VII.  Terminis de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
Article 20.- El termini per a notificar les subvencions serà de, com a màxim, 3 mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. Acordada la 
concessió de subvenció, la Diputació de Barcelona ho notificarà, en un termini màxim de 10 
dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb l’art. 59 LRJAPPAC, als/les 
beneficiaris/àries d’aquesta, mitjançant diligència del Secretari de la Corporació.  
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Article 21.- El transcurs del termini previst per a la concessió i notificació de la subvenció 
sense que la Corporació hagi dictat cap resolució sobre la seva procedència farà que 
s’entengui desestimada la sol·licitud. La resolució del procediment posa fi a la via 
administrativa i contra la mateixa es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació. 
 
Tanmateix es donarà trasllat de l’acord de concessió als Ajuntaments vinculats a cadascun 
dels beneficiaris/àries, per tal que en tinguin coneixement.  
 
Capítol VIII. Acceptació  de la subvenció 
 
Article 22.- L’acceptació s’entendrà efectuada de forma tàcita, si pel fet del transcurs d’un 
mes des de la notificació de la concessió el/la beneficiari/ària/ no ha manifestat 
expressament les seves objeccions. 
 
Capítol IX. Obligacions dels beneficiaris/àries 
 
Article 23.- Són obligacions dels beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’art.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 obligacions fiscals i financeres i 

de la seguretat social. 
 
3. Els/les beneficiaris/àries d’una subvenció estaran obligats 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 a 6 anys, comptadors des de la finalització del 
termini de presentació de les justificacions. 

 
Capítol X. Termini i forma de justificació 
 
Article 24.- Les obres s’hauran d’executar i justificar entre la data de la seva concessió 
als/les beneficiaris/àries i fins al dia 29 de novembre de 2013. 
 
Article 25.- La percepció de les subvencions regulades per aquestes Bases requereix la 
presentació prèvia d’un compte justificatiu, amb aportació de justificants de despesa, previst 
a l’art. 23.1.a) OGS, segons model normalitzat facilitat de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals, previst a l’art. 72 del Reglament de la Llei General de Subvencions, el 
qual contindrà: 
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a) Una memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la 
concessió de la subvenció amb indicació de les activitats fetes i els resultats obtinguts. 

 
b) Una memòria econòmica justificativa que contindrà: 

 
i. Una relació de les despeses identificant el creditor, l’import, la data d’emissió. 
 

ii. Factures de les obres subvencionades, originals o còpies compulsades, a nom de 
l’ADF, detallant les obres ajustades al pressupost i especificant el NIF de l’empresa, i 
amb la signatura i segell de conformitat de l’Ajuntament i de l’ADF. 

 
iii. Relació d’altres subvencions rebudes per la mateixa activitat, indicant l’import i 

procedència. 
 

c) Certificació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions amb la seguretat social. 
 

Article 26.- La documentació justificativa s’ha de presentar directament a l’Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals. Si la documentació presentada en temps hàbil 
és incorrecta o incompleta, aquesta Oficina Tècnica, ho comunicarà a l’interessat i li 
concedirà un nou termini improrrogable de 10 dies per corregir-la o completar-la.  
 
Article 27.- 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 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.  
 
Article 28.- De forma extraordinària, els/les beneficiaris/àries podran presentar una sol·licitud 
argumentada de pròrroga per tal de poder presentar la documentació justificativa durant el 
primer trimestre de 2014. L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
serà l’encarregada de valorar-la i de trametre una resolució al respecte en el termini màxim 
d’un mes.  
 
Article 29.- Els/les beneficiaris/àries que, per causes no alienes a la seva voluntat, hagin 
superat el termini de justificació i els sigui revocada la subvenció, així com els per la mateixa 
causa tinguin concedida una pròrroga, en tots dos casos per la totalitat de les obres, no 
podran acollir-se a la convocatòria de subvencions de l’any 2014. 
 
Article 30.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, un cop rebuda la 
documentació justificativa, podrà comprovar, pels mitjans que estimi convenients, la 
despesa realitzada, la correcta inversió de les quantitats subvencionades i el compliment 
dels compromisos contrets per/per la beneficiari/ària, d’acord amb el que es disposa a les 
presents Bases, i exigir, en cas de falsedat o incompliment, el reintegrament de les ajudes 
concedides, incrementades amb la quantia que resulti de l’aplicació de l’interès legal, sens 
perjudici de les responsabilitats que s’originin. 
 
Article 31.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals realitzarà la 
comprovació de les obres, intervencions o adquisicions subvencionades a cada municipi 
únicament quan s’hagi rebut la justificació de la totalitat d’aquestes. Un cop comprovat i 
certificat que les obres, intervencions o adquisicions han estat realitzades, es farà efectiva la 
subvenció. 
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Article 32.- L’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals podrà tanmateix 
exigir una còpia del contracte i de l’estudi de riscos laborals de les actuacions realitzades, 
com a condició prèvia per procedir a la seva comprovació. 
 
Article 33.- 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. 
 
Article 34.- 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. 
 

Article 35.- En el supòsit de les modificacions tramitades d’ofici serà necessari efectuar el 
tràmit d’audiència prèvia del/de la beneficiari/ària per un període de 10 dies. 
 
Article 36.- El/la beneficiari/ària podrà renunciar a la subvenció, quedant alliberat/da de la 
càrrega a la qual es trobi sotmès/a, i perdent el dret a exigir-la. La renúncia serà per escrit, 
el mes aviat possible i així que es tingui la certesa de la impossibilitat en realitzar l’activitat 
subvencionada.  
 
Article 37.- Totes les modificacions substancials hauran de ser objecte de publicitat pels 
mateixos mitjans utilitzats per a la concessió inicial.  
 
Article 38.- La subvenció concedida al/la beneficiari/ària serà compatible amb qualsevol altra 
concedida amb la mateixa finalitat per altres administracions o ens públics o privats, sempre 
que, conjuntament amb la de la Diputació de Barcelona, no excedeixi el 100% del total de 
l’actuació a realitzar.  
 
Capítol XI. Incompliment, reintegrament, infraccions i sancions derivades de les 
subvencions 
 
Article 39.- L’incompliment de qualsevol determinació de les present Bases dóna lloc a la 
revocació de la subvenció concedida. 
 
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. 
 
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 87/2006, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona, les Bases d’Execució del Pressupost General per al present 
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exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i altra legislació concordant. 
 
Disposició final 
 
Un cop aprovades aquestes Bases, se’n donarà publicitat mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província d’acord amb el que estableix l’Ordenança General de Subvencions vigent de 
la Diputació de Barcelona i seran trameses a tots els ajuntaments de la província i ADF. Així 
mateix, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals facilitarà tota mena 
d’informació a qualsevol interessat que la sol·liciti. 
 
La concurrència a aquest procés de concessió de subvenció implicarà la manifestació tàcita 
de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i a la seva 
publicació en els termes establerts en el paràgraf anterior d’acord amb el que es preveu a la 
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, però 
aplicant-se l’excepcionalitat de la publicitat, prevista en la pròpia LGS.” 

 
Segon.- Aprovar la convocatòria publica per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de les subvencions a les quals es fa referència al punt anterior. 
 
Tercer.- Autoritzar una retenció de crèdit per un import dos milions quatre-cents 
cinquanta-cinc mil nou-cents dos (2.455.902) €. amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries G/50002/172A0/48900 i G/50002/172A0/78900 del pressupost 2013, 
per uns imports respectius de dos milions quatre-cents cinquanta-quatre mil nou-cents 
dos (2.454.902) € i mil (1.000) €. 
 
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 
acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al BOP núm. 13, de data de 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 dia 8 de febrer de 
2013. 
 
34.- 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 Vilada.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
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Vist 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 Vilada i l’ADF Sobrepuny han manifestat la necessitat 
d’establir un canvi de destí en les obres de la subvenció atorgada l’any 2012, a la 
sol·licitud que s’adjunta. 
 
Atès que els serveis tècnics de l’Oficina han informat favorablement d’aquest canvi a 
l’informe que s’adjunta, ja que la nova actuació està dins de la mateixa línia de 
subvencions i no modifica el seu import. 
 
Vist l'apartat 3.3.e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a 
la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar els següent canvi de destí de l’obra subvencionada l’any 2012 per 
la prevenció local d’incendis forestals: 
 
ADF: Sobrepuny  –  NIF  G58388471 –  Municipi: Vilada 
 
Conceptes previstos inicialment: Cost d’obra % Subvenció
  
Repàs de manteniment camí de Comelles a la 
Collada de Pasqual 

2.380 € 95 2.261 €

  
Repàs de manteniment camí del Molí de la Sala a 
la Sala 

1.300 € 95 1.235 €
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Proposta de canvi de destinació: Cost d’obra % Subvenció
  
Repàs de manteniment del camí del Molí del 
Cavaller 

1.275 € 95 1.211,25 €

  
Repàs de manteniment del camí de les Eres de 
Guardiolants a Cal Tatxero (tram des de les Eres 
fins a Cal Sant Pere) 

1.275 € 95 1.211,25 €

  
Arranjament de punt crític (fanguera) al Camí del 
Molí del Cavaller 

1.130 € 95 1.073,50 €

 
Segon.- Notificar la present resolució a l’ADF Sobrepuny i a l’ajuntament de Vilada. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar el tancament i liquidació del Programa 
complementari d’urgència social any 2011 en el marc del Règim de concertació 
de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació XBMQ       
2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern, de data 28 d’abril de 2011 (BOPB de 5 de maig de 
2011), es va aprovar la reedició del Programa complementari d’urgència social 2011, 
en el marc de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa 
Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
En data 27 d’octubre de 2011, la Junta de Govern va aprovar una ampliació d’aquest 
programa en el sentit d’incrementar l’assignació de recursos i d’incorporar la modalitat 
de prestació “Ajuts per a transport escolar” (BOPB d’11 de novembre de 2011).   
 
Per Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local, de data 28 de març de 2012, 
es va aprovar una pròrroga general de justificació, fins el 30 de juny de 2012, del 
Programa d’urgència Social 2011.  
 
Vist que als efectes del tancament i liquidació, és donen les següents situacions: 
 
- Reduccions per manca de justificació. 
- Revocacions per manca de justificació i per no acceptació de l’ajut. 

 
Vist l’apartat 10.1 b) i 10.2.a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012 i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
Delegat per a la Cooperació Local eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el tancament i liquidació del programa complementari d’urgència 
social de l’any 2011 per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de suport a serveis 
i activitats del Pla de Concertació. 
 

Ens local NIF 
Codi 

XBMQ 
Descripció 

Import 
aprovat 

Nº docum. Posició 
Aplicació 

Pressupostària 

Docum. 
Ajust 

de 
valor 

agrupat 

Import a 
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

revocació 
Motiu 

Aj. Bellprat P0802100H 11Y76389 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 3 G/60101/231A0/46252 --- 1.100 € 1.100 € 
Manca de 
justificació 

Aj. Sant 
Julià de 

Cerdanyola 
P0831100C 11Y76443 

Urgència 
Social 
2011 

1.100 € 1103002726 55 G/60101/231A0/46252 --- 1.100 € 1.100 € 
Manca de 
justificació 

Aj. La Quar P0817600J 11Y76435 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 48 G/60101/231A0/46252 --- 1.100 € 1.100 € 
Manca de 
justificació 

Aj. Orpí P0815100C 11Y76426 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103003448 1 G/60101/231A0/46252 --- 1.100 € 1.100 € 
Manca de 
justificació 

Aj. Aguilar 
de Segarra 

P0800200H 11Y76387 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 1 G/60101/231A0/46252 --- 1.100 € 1.100 € 
Manca de 
justificació 

Aj. Mura P0813800J 11Y76422 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 36 G/60101/231A0/46252 --- 1.100 € 1.100 € 
Manca de 
justificació 

Aj. Fogars 
de Montclús 

P0808000D 11Y76409 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 23 G/60101/231A0/46252 --- 1.100 € 1.100 € 
Manca de 
justificació 

Aj. Granera P0809400E 11Y76465 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103003448 5 G/60101/231A0/46252 ---   1.100 € 
Ajut no 

acceptat 

Aj. Santa 
Cecília  de 
Voltregà 

P0824300H 11Y76448 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 60 G/60101/231A0/46252 ---   1.100 € 
Ajut no 

acceptat 

Aj. Sagàs P0818700G 11Y76439 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103003448 2 G/60101/231A0/46252 ---   1.100 € 
Ajut no 

acceptat 

Aj. Santa 
Maria de 
Merlès 

P0825500B 11Y76452 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103003448 3 G/60101/231A0/46252 ---   1.100 € 
Ajut no 

acceptat 

Aj. Viver i 
Serrateix 

P0830900G 11Y76462 
Urgència 

Social 
2011 

1.100 € 1103003448 4 G/60101/231A0/46252 ---   1.100 € 
Ajut no 

acceptat 

 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts, que s’indiquen a continuació, 
concedits per Acords de la Junta de Govern de dates 28 d’abril i 27 d’octubre de 2011, 
per no acceptació de l’ajut o per manca de justificació: 
 
Tercer.- Sol·licitar als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, per 
revocació, dels següents imports: 
 

Ens local NIF Import a reintegrar 
Aj. Bellprat P0802100H 1.100 € 
Aj. Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 1.100 € 
Aj. La Quar P0817600J 1.100 € 
Aj. Orpí P0815100C 1.100 € 
Aj. Aguilar de Segarra P0800200H 1.100 € 
Aj. Mura P0813800J 1.100 € 
Aj. Fogars de Montclús P0808000D 1.100 € 

 
Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la 
notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, 
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mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona 2013  
0646 14 0200127175 o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació. 
 
Quart.- Reduir l’import dels ajuts, que s’indiquen a continuació, concedits per Acords 
de la Junta de Govern de dates 28 d’abril i 27 d’octubre de 2011, per manca de 
justificació:  
 

Nº Exped. Orgànic Ens local NIF 
Codi 

XBMQ 
Descripció

Import 
aprovat 

Nº docum. Posició
Aplicació 

Pressupostària 

Docum. 
Ajust de 

valor 
agrupat 

Import 
a 

retornar 
de 

bestreta 

Import
baixa 

reducció
Motiu 

2011/0003468 60101 Aj. Talamanca P0827700F 11Y76456 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 67 G/60101/231A0/46252 --- 715 € 715 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 
Aj. Santa 

Maria 
de Miralles 

P0825700H 11Y76453 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 64 G/60101/231A0/46252 --- 900 € 900 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 
Aj. Castellfollit 
de Riubregós 

P0805900H 11Y76399 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 13 G/60101/231A0/46252 --- 600 € 600 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 
Aj. Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 11Y76447 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 59 G/60101/231A0/46252 --- 600 € 600 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Montseny P0813600D 11Y76421 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 35 G/60101/231A0/46252 --- 4,87 € 4,87 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Jorba P0810200F 11Y76414 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 28 G/60101/231A0/46252 --- 1,77 € 1,77 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 
Aj. Sant Martí 
Sesgueioles 

P0822800I 11Y76445 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 57 G/60101/231A0/46252 --- 2,60 € 2,60 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Gualba P0809600J 11Y76487 
Urgència

Social 
2011 

1.146,20€ 1103002726 96 G/60101/231A0/46252 --- 0,74 € 0,74 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Orís P0814900G 11Y76425 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 39 G/60101/231A0/46252 --- 474,80€ 474,80 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 
Aj. Sant 
Quirze 
Safaja 

P0823900F 11Y76468 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 77 G/60101/231A0/46252 --- 222,11€ 222,11 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 
Aj. 

Vallromanes 
P0829700D 11Y76524 

Urgència
Social 
2011 

1.784,60€ 1103003448 6 G/60101/231A0/46252 --- 646,59€ 646,59 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Balsareny P0801800D 11Y76539 
Urgència

Social 
2011 

2.181,80€ 1103002726 146 G/60101/231A0/46252 --- 732,33€ 732,33 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Copons P0807000E 11Y76405 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 19 G/60101/231A0/46252 --- 600 € 600 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Gallifa P0808600A 11Y76411 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 25 G/60101/231A0/46252 --- 572 € 572 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Carme P0804700C 11Y76395 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 9 G/60101/231A0/46252 --- 80,24 € 80,24 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 
Aj. Sant 
Sadurní 

d'Osormort 
P0824100B 11Y76470 

Urgència
Social 
2011 

1.100 € 1103002726 79 G/60101/231A0/46252 --- 950 € 950 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. La Llacuna P0810300D 11Y76415 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 29 G/60101/231A0/46252 --- 24,44 € 24,44 €
Manca de 
justificació

2011/0003468 60101 Aj. Vilada P0830000F 11Y76459 
Urgència

Social 
2011 

1.100 € 1103002726 70 G/60101/231A0/46252 --- 288,53€ 288,53 €
Manca de 
justificació

 

Cinquè.- Sol·licitar als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, per 
manca de justificació, dels següents imports: 
 

Ens local NIF 
Import a 

reintegrar 
Aj. Talamanca P0827700F 715 € 
Aj. Santa Maria de Miralles P0825700H 900 € 
Aj. Castellfollit de Riubregós P0805900H 600 € 
Aj. Sant Pere Sallavinera P0818800E 600 € 
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Ens local NIF 
Import a 

reintegrar 
Aj. Montseny P0813600D 4,87 € 
Aj. Jorba P0810200F 1,77 € 
Aj. Sant Martí Sesgueioles P0822800I 2,60 € 
Aj. Gualba P0809600J 0,74 € 
Aj. Orís P0814900G 474,80 € 
Aj. Sant Quirze Safaja P0823900F 222,11 € 
Aj. Vallromanes P0829700D 646,59 € 
Aj. Balsareny P0801800D 732,33 € 
Aj. Copons P0807000E 600 € 
Aj. Gallifa P0808600A 572 € 
Aj. Carme P0804700C 80,24 € 
Aj. Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 950 € 
Aj. La Llacuna P0810300D 24,44 € 
Aj. Vilada P0830000F 288,53 € 

 
Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la 
notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona 2013  
0646 14 0200127175 o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació 
 
Sisè.- Notificar, de forma individualitzada, els presents acords als interessats.  
 
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, 
 


