Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN

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

20 de desembre de 2012
Ordinària
10:15 hores del matí
10:30 hores del matí
Sala Prat de la Riba

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

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

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

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot

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

Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Sr. Jordi Subirana i Ortells
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 29 de novembre de 2012.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
Ratificació de:
2.- Decret de la Presidència, de data 29 de novembre de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Patronat de la
Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Local a celebrar el dia 3 de
desembre de 2012.
3.- Decret de la Presidència, de data 5 de desembre de 2012, pel qual s’aprova la
minuta i la formalització d’un conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona, per
al sosteniment del funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i Artística (IESA)
de l’Institut del Teatre de Barcelona de titularitat de la Corporació Local, per al curs
2011-2012.
4.- Decret de la Presidència, de data 10 de desembre de 2012, que resol delegar la
representació de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Patronat de la
Fundació CIDOB, Centre d’Informació i Documentació Internacional de Barcelona, a
celebrar el dia 10 de desembre de 2012.
Dictamen
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’informe relatiu a l’expedient d’agrupació dels
municipis de les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, per al sosteniment en
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.
Es dóna compte dels decrets següents:
6.- Decret de la Presidència, de data 13 de novembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm.
412/2012-E, interposat per E.R.D contra el decret que va declarar la inadmissió per
extemporani del recurs d’alçada presentat contra la proposta del Tribunal Qualificador
de la convocatòria E-32/09.
7.- Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilafranca del Penedès, en l’expedient
de domini per excés de cabuda núm. 623/2012-Secció A, instat per J.C.O.
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8.- Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm.
237/2012-E interposat per L.T.R. contra el decret que desestimava la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que
va tenir lloc a la carretera BV-2425, a causa de la col·lisió amb una roca que es
trobava a la calçada.
9.- Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de demanda de procés
declaratiu en via civil contra O.O. per l’impagament de les rendes corresponents a
diversos mesos de 2012, que porten causa del contracte d’arrendament d’una finca
situada al carrer Llobregat, 167 de L’Hospitalet de Llobregat, de la qual la Diputació és
propietària de la meitat indivisa.
10.- Decret de la Presidència, de data 21 de novembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el recurs núm.
419/2012-E interposat per J.L.C.P. i 21 persones més contra el decret que
desestimava la sol·licitud de promoció interna de canvi de grups oficials conductors de
vehicles.
Es dóna compte dels dictàmens següents:
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que
desestima el recurs 278/2010-A, interposat per L.M.G.G. contra el decret que acordava
deixar sense efecte la relació de béns i drets aprovada amb l’aprovació definitiva del
projecte "Nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2138 a Sant Pere de
Sacarrera. TM Mediona."
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, que
estima en part el recurs interposat per I.B. contra la resolució que desestimava la seva
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys derivats de la caiguda que va
patir amb la seva motocicleta al passeig de la Vall d’Hebron, a causa d’existència de
graveta a la calçada en un tram en obres sense senyalitzar, en el sentit de condemnar
la contractista Transports i Excavacions Mataró, S.L. i absoldre la Diputació de
Barcelona.
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel TSJC, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 761/2009
interposat per la mercantil Hostelera Catalana, S.L. relatiu a l’adjudicació a una altra
empresa del contracte d’arrendament del servei de Bar-Restaurant de les
dependències del Centre d’Estudis i Recursos Culturals.
14.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, que desestima la
demanda interposada per M.C.G.R. en el procediment d’incapacitat temporal núm.
989/2011.
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15.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que
desestima el recurs núm. 410/2010-A interposat per J.F.R.B. contra la desestimació de
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident
que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa de la col·lisió amb unes pedres que
es trobaven a la calçada.
Direcció de Relacions Internacionals
16.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni març de col.laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels per treballar conjuntament en la
projecció exterior del municipi.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Puigdàlber
d’ajornament i fraccionament de deutes.
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
18.- CABRILS.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-nou mil
nou-cents trenta-sis euros amb noranta-set cèntims (59.936,97) € a l’Ajuntament de
Cabrils a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar
les inversions del pressupost 2012.
19.- PIERA.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent disset mil
quatre-cents seixanta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims (117.465,94) € a
l’Ajuntament de Piera a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
20.- SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen que proposa subvenir en un import
de quaranta-dos mil set-cents noranta-nou euros amb quaranta-un cèntims
(42.799,41)€ a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a l’objecte de subsidiar el
préstec que concedirà Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost
2012.
21.- OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
cent cinquanta-tres mil cent seixanta-dos euros amb trenta-un cèntims (153.162,31) €
a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
22.- CORNELLÀ DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
tres-cents cinquanta-nou mil cent onze euros amb tres cèntims (359.111,03) € a
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l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
23.- ELS HOSTALETS DE PIEROLA.- Dictamen que proposa subvenir en un import
de trenta-tres mil quatre-cents tretze euros amb quaranta-sis cèntims (33.413,46)€ a
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
24.- SANT BOI DE LLOBREGAT.- Dictamen que proposa subvenir en un import de
tres-cents onze mil tres-cents cinc euros amb cinquanta cèntims (311.305,50) € a
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.
Caixa de Crèdit
25.- ARENYS DE MAR.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Cobertura
parcial riera” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
26.- BAGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Millora places” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats.
27.- ELS HOSTALETS DE PIEROLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local
“Compra terrenys” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
28.- MANCOMUNITAT DE LA VALL DEL TENES.- Dictamen que proposa la
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a
finançar l’actuació local “Pla Sanejament 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
29.- LES MASIES DE VOLTREGÀ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import setanta mil noranta-dos euros amb trenta-un cèntims (70.092,31) €
per a finançar l’actuació local “Pla parcial Torruella” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
30.- MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “IES
Marta Mata” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
31.- MUNTANYOLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import vuitanta-cinc mil (85.000) € per a finançar l’actuació local “Dèficit inversions
anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
32.- OLIVELLA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cent divuit mil (118.000) € per a finançar l’actuació local “Pla de sanejament” al 0%
d’interès i a retornar en 3 anualitats.
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33.- LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import setanta-nou mil dos-cents (79.200) € per a finançar l’actuació local
“Compra finca c/Josep Jové” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
34.- LA POBLA DE CLARAMUNT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import setanta-un mil cinc-cents (71.500) € per a finançar l’actuació local
“Compra finca barri Ribalta” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
35.- PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb onze cèntims (56.525,11) €
per a finançar l’actuació local “Enllumenat edificis municipals” al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats.
36.- PREMIÀ DE DALT.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import vuitanta-tres mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims
(83.474,89) € per a finançar l’actuació local “Nínxols cementiri” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats.
37.- RODA DE TER.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent setanta-cinc mil (175.000) per a finançar l’actuació local “Reforma teatre
per a biblioteca” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
38.- SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit
de Caixa d’import cinquanta mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrers Alou
i Sant Genís, 2a f.” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
39.- SANT QUINTÍ DE MEDIONA.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de
Caixa d’import cent setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local
“Inversions 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
40.- SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import cent trenta mil set-cents vuitanta-un euros amb seixanta-nou
cèntims (130.781,69) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al 0% d’interès
i a retornar en 10 anualitats.
41.- SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la modificació d’un
Crèdit de Caixa d’import noranta-cinc mil (95.000) € per a finançar l’actuació local
“Caldera biomasa CEIP Montpedrós” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el
sentit de destinar dotze mil set-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis cèntims
(12.767,46) € finançar l’actuació “Inversions”.
42.- SANTA COLOMA DE CERVELLÓ.- Dictamen que proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa d’import dotze mil set-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis
cèntims (12.767,46) €, procedents del crèdit per a “Caldera biomasa CEIP
Montpedrós”, a finançar l’actuació local “Inversions” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats.
43.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de
Caixa d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ per a
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finançar l’actuació local “Urbanització carrer Major” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, en el sentit de destinar-los a finançar l’actuació “Centre de dia i gent gran al
CAP”.
44.- VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa
d’import cent vuit mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€,
procedents del crèdit per a “Urbanització carrer Major”, a finançar l’actuació local
“Centre de dia i gent gran al CAP” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats.
FEDER
45.- VALLCEBRE.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Vallcebre d’un
import màxim de tres-cents mil (300.000) €.
46.- TALAMANCA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa
Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Talamanca d’un
import màxim de quatre-cents noranta-vuit mil vuit-cents vuitanta euros amb cinc
cèntims (498.880,05) €.
47.- SANT FELIU SASSERRA.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del
Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Sant
Feliu Sasserra d’un import màxim de dos-cents quaranta-cinc mil cent vint-i-cinc
(245.125) €.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
48.- Dictamen que proposa declarar un vehicle, que consta a l’Inventari de Béns de la
Corporació, com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i autoritzar la
seva cessió gratuïta a favor del Consell Comarcal del Berguedà.
49.- Dictamen que proposa cedir l’ús, mitjançant conveni, d’una superfície de 161,50
m2 del local comercial de la planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, núms.
9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona, a favor de l’Ajuntament
d’aquesta població, per a menjador escolar.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis de Turisme
50.- Dictamen que proposa aprovar l’aportació corresponent a l’any 2012, per un
import de cent cinquanta mil (150.000) €, per fer front a les obligacions dimanants del
conveni de col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i la Cambra de
Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per portar a terme la difusió i la
implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions
(SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
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Gerència de Serveis d’Esports
51.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la
Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Centre d’Estudis Olímpics i de
l’Esport, en l’àmbit de la formació, recerca i intercanvi d’informació en matèria
esportiva, durant el període 2012-2015.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
52.- Dictamen que proposa disminuir l’import d’una subvenció concedida mitjançant
signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el marc del Pla de
Concertació 2008-2011, àmbit infraestructures i equipaments, destinada a finançar
l’actuació en el Teatre Auditori Can Rius per canvi de necessitat preacordada.
53.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria, per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les seves bases
reguladores dins les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars
en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa
Anem al Teatre. Curs escolar 2012-2013.
54.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria, per a la concessió
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb les seves bases
reguladores per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema per a la venda
d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals per a l’any 2012.
55.- Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de
subvencions a les programacions estables de caràcter professional de musica i arts
escèniques en el marc del Protocol d'adhesió al circuit de la Xarxa d'Espais Escènics
Municipals per al primer semestre de 2013.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Permisos d’obres
56.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
les Franqueses del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 2012/6928.
57.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. P.C.V., en
resolució de l’expedient núm. 2012/7366.
58.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm. 2012/7369.
59.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 2012/7374.
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60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
La Torre de Claramunt, en resolució de l’expedient núm. 2012/7461.
61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.A.C., en
resolució de l’expedient núm. 2012/7999.
62.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del l’Ajuntament
de Manlleu, en resolució de l’expedient núm. 2012/8055.
63.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Trefober S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/8056.
64.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 2012/8078.
65.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Comsa Emte, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2012/8151.
66.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Sant Vicenç de Castellet, en resolució de l’expedient núm. 2012/8298.
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2012/8299.
68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de
Borredà, en resolució de l’expedient núm. 2012/8437.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. M.C.C., en
resolució de l’expedient núm. 2012/8495.
70.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor dels Amics del
Pessebre Vivent d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/8794.
71.- Dictamen que proposa aprovar la cancel.lació de garantia d’obres, a favor de
l’empresa COPCISA, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2008/7901.
72.- Dictamen que proposa aprovar la declaració de caducitat i arxiu de l’expedient
d’obres a favor de l’empresa Parc Eòlic l’Era Bella, S.L., en resolució de l’expedient
núm. 2009/5065.
73.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’un expedient d’obres a favor de la
Sra. MD.P.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/6638.
Convenis de col·laboració
74.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Matadepera, per a l’execució de les obres del projecte constructiu
d'”Urbanització de la travessera de la ctra. BV-1221 entre l'avda. de les Arenes i el
c/ Joan Camps. T.m. Matadepera”.
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
75.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la
província de Barcelona, per a fer front a les despeses de transport escolar, dins la
campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, corresponent a l’any 2013, per un import de
quaranta-quatre mil cinc-cents noranta-vuit euros amb setanta-sis cèntims
(44.598,76)€.
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
76.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte onzè del conveni de
col·laboració, relatiu a la vigència, amb la Fundació “La Caixa”, per al
desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits,
gestionats per la Diputació de Barcelona, amb possibilitat de pròrroga i ampliant el
termini de vigència a 30 de juny de 2013.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
77.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de
col·laboració amb la Federació d’ADF del Bages per regularitzar el dèficit de sis-cents
cinquanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (654,32) €, per al finançament de les
despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any
2012.
78.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de
col·laboració amb la Federació d’ADF de l’Anoia per regularitzar el dèficit de mil
cinc-cents deu euros amb setanta-tres cèntims (1.510,73) €, per al finançament de les
despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any
2012.
79.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de
col·laboració amb la Federació d’ADF del Penedès-Garraf per regularitzar el dèficit de
tres mil set-cents noranta-quatre euros amb setanta-dos cèntims (3.794,72) €, per al
finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2012.
80.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de
col·laboració amb la Federació d’ADF del Vallès Occidental per regularitzar el dèficit de
set-cents noranta-sis euros amb vint-i-set cèntims (796,27) €, per al finançament de
les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de
l’any 2012.
81.- Dictamen que proposa reduir l’aportació establerta inicialment en el conveni de
col·laboració amb la Federació d’ADF del Berguedà que participa al Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012, ratificat en data 11 d’octubre de
2012, per un import de seixanta-set euros amb vuit cèntims (67,08) €.
82.- Dictamen que proposa autoritzar la pròrroga del termini, l’execució i justificació
dels treballs del Programa Anual 2012 de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns
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de Montserrat, que hauran d’estar finalitzats i justificats com a màxim, el 26 d’abril de
2013, tot mantenint la resta d’acords.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
83.- Dictamen que proposa la aprovació de modificació i addenda a les bases per a la
gestió i desenvolupament del programa de teleassistència-Any 2013 i 2014.
84.- Dictamen que proposa la ampliació fins el 31 de desembre de 2013 del termini de
vigència de les Bases de participació al programa d’arranjament d’habitatges per a la
gent gran de la província de Barcelona i publicació en el BOPB.
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
85.- Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició presentat pel
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) en relació a la resolució de la
convocatòria 4153/2012 per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense
finalitat de lucre.
Oficina del Pla Jove
86.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern de
10 de juny de 2012, referent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament d’el Pont de
Vilomara i Rocafort per al “Casal d’infància i servei de ludoteca”, amb codi XBMQ
10/X/66918, en el sentit de disminuir l’aportació econòmica inicial de quatre-cents
seixanta-un mil vuit-cents trenta-dos (461.832) € amb la quantitat de quaranta-quatre
mil vuit-cents noranta-dos euros amb noranta-nou cèntims (44.892,99) €, resultant una
aportació econòmica per aquest concepte de quatre-cents setze mil nou-cents
trenta-nou euros amb un cèntim (416.939,01) €, motivat pel canvi de necessitat
preacordada.
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 29 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
Secretaria General
2.- Decret de la Presidència, de data 29 de novembre de 2012, que resol designar
representant de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Patronat
de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Local a celebrar el dia
3 de desembre 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 Carles Pi i
Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, pel Sr. F. Xavier Forcadell Esteller.
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El Patronat ha convocat sessió pel dia 3.12.2012, a la qual el Sr. Forcadell no podrà
assistir.
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder substituir al
Sr. Xavier Forcadell.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera
sessió el dia 20.12.2012.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB de 6.6.2012), que va entrar en vigor 18 de juny
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar el Sr. Josep Maria Elorduy Vidal, representant d’aquesta Corporació
en el Patronat de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, en
substitució del Sr. Xavier Forcadell Esteller, només per assistir a la sessió convocada
pel dia 3.12.2012.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
3.- Decret de la Presidència, de data 5 de desembre de 2012, pel qual s’aprova la
minuta i la formalització d’un conveni entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de
Barcelona, per al sosteniment del funcionament de l’Institut d’Educació
Secundària i Artística (IESA) de l’Institut del Teatre de Barcelona de titularitat de
la Corporació Local, per al curs 2011-2012.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, ratifica el present Decret, que és del tenor
literal següent:
Atès que mitjançant escrit de data 6 de juny de 2012 de la Presidència de la Diputació
de Barcelona es va sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya la formalització d’un conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per al
sosteniment de les despeses derivades del funcionament ordinari del grau mitjà de
dansa i de l’educació secundària obligatòria, del curs acadèmic 2011-2012.
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Atès que en data 27 de novembre de 2012 la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha tramés a la
Presidència de la Diputació de Barcelona escrit mitjançant el qual manifesten la
voluntat de formalitzar el conveni per al sosteniment del funcionament de l’Institut
d’Educació Secundària i Artística (IESA) Institut del Teatre, per al curs 2011-2012, i en
conseqüència atorgar una subvenció de 558.000 €.
Vist que l’Institut del Teatre és l’entitat finalista de la subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya, considera procedent proposar a la Diputació de Barcelona la
formalització del conveni, i en conseqüència, proposa l’acceptació de la subvenció
atorgada.
Atès que en data 27 de novembre de 2012, el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya ha tramés una proposta de conveni, i ha fixat com a data límit
de la seva formalització i presentació de la documentació justificativa, el dia 10 de
desembre de 2012.
Atès que la propera celebració del Ple de la Diputació de Barcelona està prevista per
al 20 de desembre de 2012, es considera necessari l’aprovació amb caràcter
d’urgència de la minuta i la formalització del conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de
Barcelona per al sosteniment del funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i
Artística (IESA) de l’Institut del Teatre de Barcelona de titularitat de la Corporació Local
per al curs 2011-2012
Vist l’apartat 3.3c) en relació al 3.4.i3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 4477/12, de
data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, pel que fa a la
competència de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en concordança
amb l’apartat 2.4.b) de la mateixa Refosa 1/2012.
En virtut de tot això, es proposa a la Presidència de la Diputació de Barcelona, que
adopti la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Aprovar la minuta i la formalització del conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i la Diputació de
Barcelona per al sosteniment del funcionament de l’Institut d’Educació Secundària i
Artística (IESA) de l’Institut del Teatre de Barcelona de titularitat de la Corporació Local
per al curs 2011-2012, que es transcriu a continuació:
“CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ARTÍSTICA (IESA), INSTITUT DEL TEATRE DE
BARCELONA DE TITULARITAT DE LA CORPORACIÓ LOCAL PER AL CURS
2011-2012.
Barcelona,
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REUNITS
D'una banda, l’Honorable Senyora, Irene Rigau i Oliver, en virtut del càrrec, d’acord amb el
nomenament fet pel Decret 202/2010, de 27 de desembre, i en ús de les facultats que li
atribueix l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
D'altra banda, en nom i representació de la Diputació de Barcelona amb CIF P0800000B,
l’Excelentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, president de la Diputació, en virtut de les
facultats que li són reconegudes a l’article 90.3 del Text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient
per formalitzar aquest conveni
EXPOSEN
1. L’article 200.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació disposa que el Departament
d’Ensenyament pot subvencionar ensenyaments de règim especial.
2. D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament per a
l’any 2012, l’import que s’atorga per al sosteniment del funcionament dels conservatoris
de música/dansa de titularitat de la corporació local, per al curs 2011-12, és de 3.100 €
per alumne/curs.
3. El capítol IX del Text refós de la llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències
de la Generalitat de Catalunya.
4. El capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d’agost , de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, regula els convenis de
col·laboració entre administracions públiques.
5. Per acord de Govern de 27 de novembre de 2012, s’ha autoritzat el finançament dels
conservatoris de música i/o de dansa de titularitat de les corporacions locals,.
Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb les
següents
CLÀUSULES:
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció a la Diputació de
Barcelona per al finançament de les despeses de funcionament i les despeses de personal
del Centre de titularitat de la corporació local, que es descriu a continuació, per a la
impartició dels ensenyaments professionals de dansa que es desenvolupen de forma
integrada amb els ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, per al curs 2011-12.
D’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Departament d’Ensenyament, el mòdul
de subvenció que s’aplica, corresponent al curs 2011-12, és de 3.100 € per alumne/curs,
amb el límit de la capacitat autoritzada, amb el detall següent:
Codi

Centre

08059342

IESA Institut del Teatre de Barcelona
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Nombre d’alumnes
subvencionats
180

Import
558.000 €

SEGONA.- La subvenció atorgada, per un import total màxim de 558.000 € anirà amb càrrec
a la partida pressupostària EN0119 D/460000800/4210/0000 del pressupost de la
Generalitat de Catalunya per a l’any 2012.
TERCERA.- Aquest Conveni ha estat aprovat pel ’òrgan competent de la corporació local.
QUARTA.- L’import de la subvenció corresponent al Departament d’Ensenyament serà
transferit a l’Administració titular del centre en un únic pagament, prèvia presentació de la
documentació següent:
a) Acord del ple de la corporació local pel qual s’accepta la subvenció.
b) Certificació del secretari/ària o interventor/a de la corporació local sobre la despesa de
capítol I i II del servei prestat del curs escolar 2011-2012, indicant els ingressos
percebuts pel servei prestat.
c) Declaració relativa a altres subvencions rebudes pel mateix concepte, concedides per
altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
Aquesta documentació s’ha de presentar abans del 10 de desembre de 2012.
L’Import de la subvenció concedida en cap cas no pot ésser una quantia que, aïlladament o
en concurrència amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacional o
internacionals, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.
La Corporació local ha acreditat el compliment dels requisits necessaris per a ser
beneficiària d’una subvenció, mitjançant la presentació de les declaracions responsables
corresponents previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions.
CINQUENA.- Pel que fa a la contractació de personal docent i de serveis el titular del centre
docent adequarà la seva actuació a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i al Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En cap cas el Departament d’Ensenyament assumirà obligacions patronals respecte del
personal dels centres de titularitat de les corporacions locals.
SISENA.- Aquest conveni està sotmès als requisits establerts en el capítol IX del Text refós
de la llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre, i allò previst a la Llei 38/2003, general de subvencions, de 17 de novembre. El
control del compliment de l’objecte, les condicions i la finalitat de les quantitats rebudes
s’efectuarà d’acord amb allò previst en el Text refós i en la Llei anteriorment esmentats.
El beneficiari quedarà sotmès al control financer i facilitarà tota la informació que li sigui
requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres
òrgans competents d’acord amb el que disposa l’article 92.2h) del Text refós de la llei de
finances públiques de Catalunya.
L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al
beneficiari, així com la resta de les causes previstes a l’article 99 del Text refós de la llei de
finances públiques de Catalunya i a l’article 37 de la Llei 38/2003, podrà donar lloc a
renovació de la subvenció.
L’Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes
establerts per la Llei de finances públiques podran portar a terme actuacions de control i de
requerir informació al destinatari o destinatària finals del fons, fins i tot en els supòsits en
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què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial de la subvenció d’acord amb el que
preveu l’article 90 bis del Text Refós de la llei de finances públiques de Catalunya.
SETENA.- Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura, i amb efectes
d’1 de setembre de 2011, fins al 30 de desembre de 2012.
VUITENA.- La resolució del conveni es produirà per alguna de les causes següents:
a)
b)
c)
d)

Mutu acord de les parts, que es manifestarà per escrit
Denúncia d’una de les parts, amb un preavís en cap cas inferior a 3 mesos
L’incompliment manifest de les seves clàusules.
La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves
previsions.
e) Les generals establertes en la legislació vigent.
NOVENA.- Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, la resolució i
els efectes d'aquest conveni seran resoltes per la consellera d'Ensenyament. Contra els
seus actes que posen fi a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós
administratiu d’acord amb la normativa reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
I en prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i
data indicats a l’encapçalament d’aquest document”

Segon.- Acceptar la subvenció de 558.000 € atorgada a la Diputació de Barcelona per al
finançament de les despeses de funcionament i les despeses de personal del centre de
titularitat de la corporació local, per a la impartició dels ensenyaments professionals de
dansa que es desenvolupen de forma integrada amb els ensenyaments de l’educació
secundària obligatòria, per al curs 2011-2012.
Tercer.- Donar compte a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona als efectes de
la seva ratificació.
Quart.- Notificar els presents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
4.- Decret de la Presidència, de data 10 de desembre de 2012, que resol delegar
la representació de la Diputació de Barcelona per assistir a la reunió del Patronat
de la Fundació CIDOB, Centre d’Informació i Documentació Internacional de
Barcelona, a celebrar el dia 10 de desembre 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 CIDOBCentre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona pel seu President,
l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, i per substitució, pel Diputat Il·lm. Sr. Joan
Carles Garcia Cañizares.
El Patronat ha convocat sessió pel dia 10.12.2012, a la qual ni el Sr. Esteve ni el
Sr. Garcia Cañizares podran assistir.
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Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta
sessió, es proposa fer una nova designació per a aquest dia, per poder substituir el
seu President.
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 20.12.2012.
Atesa, doncs, la urgència per a procedir a fer la proposta.
Vist el punt 2.4.b) de la refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per decret de la
Presidència de data 31.5.2012 (BOPB de 6.6.2012), que va entrar en vigor 18 de juny
de 2012, i que atribueix a la Presidència l’exercici, per raons d’urgència, de les
competències del Ple i de la Junta de Govern, donant-se compte a l’òrgan competent
als efectes de ratificació, en la següent sessió que celebri, aquesta Presidència,
RESOL:
Primer.- Designar el Sr. Jordi Castells Masanes, representant d’aquesta Corporació en
el Patronat de la Fundació CIDOB- Centre d'Informació i Documentació Internacionals
a Barcelona , en substitució del Sr. Salvador Esteve Figueras, només per assistir a la
sessió convocada pel dia 10.12.2012.
Segon.- Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern, per a la seva
ratificació, en la propera sessió ordinària que es convoqui.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ens i a l’interessat, per al seu coneixement i
efectes oportuns.
5.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’informe relatiu a l’expedient
d’agrupació dels municipis de les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà,
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vistos els escrits dels Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i Les Masies de
Voltregà, amb Registre General d’Entrada a la Diputació de dates 06.11.2012 i
08.11.2012, respectivament, pels quals es sol·licita el preceptiu informe previ de la
Diputació de Barcelona en l’expedient d’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de
Voltregà i Les Masies de Voltregà per a sostenir en comú el lloc de treball de
secretaria – intervenció.
Vist l’informe emès per la Secretaria General de la Corporació en sentit favorable a
l’agrupació entre el esmentats municipis.
Atès que és competència de la Junta de Govern l’emissió dels informes sol·licitats per
les entitats locals, en relació amb projectes d’estatuts de mancomunitats o altres
entitats associades i agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari,
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d’acord amb el que preveu l’epígraf 3.4.j, de la refosa 1/2012 sobre delegació de
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada en el BOPB del 6 de juny de 2012.
En conseqüència el sotasignat en ús de les facultats que li son pròpies, proposa que
per la Junta de Govern d’aquesta Corporació s’adoptin els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’informe favorable emès per la Secretaria General d’aquesta
Corporació en relació amb l’expedient d’agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de
Voltregà i Les Masies de Voltregà per a sostenir en comú el lloc de treball de
secretaria – intervenció, que es transcriu a continuació:
“INFORME relatiu a l’expedient de agrupació dels municipis de Sant Hipòlit de
Voltregà i Les Masies de Voltregà, per al sosteniment en comú del lloc de treball de
secretaria – intervenció.
a) Antecedents
Mitjançant escrits de dates 30 i 31 d’octubre de 2012, els ajuntaments de Sant Hipòlit de
Voltregà i Les Masies de Voltregà, respectivament, han sol·licitat el preceptiu informe previ
de la Diputació de Barcelona, per a la creació de l’agrupació formada sengles municipis per
al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria – intervenció.
b) Disposicions legals:
L’article 3 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal, estableix
que correspon a les Comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa pròpia, acordar
la constitució i dissolució de les agrupacions dels ens locals per al manteniment en comú del
lloc de treball de secretaria i que, en qualsevol cas, el procediment podrà iniciar-se amb
l’acord de les corporacions locals interessades, l’audiència de les entitats afectades i
l’informe previ de la Diputació o ens supramunicipal corresponent.
Per la seva banda l’article 9.2 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel que es regulen
determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya, disposa que el procediment per acordar la
constitució d’agrupacions d’entitats locals per a sostenir en comú el lloc de secretaria es
podrà iniciar mitjançant acord de les entitats afectades i es requerirà un informe previ de les
entitats supramunicipals corresponents.
L’apartat 4 del propi article 9 de la disposició esmentada, preveu que el conseller o la
consellera de Governació i Administracions Públiques, d’ofici, amb audiència de l’entitat
afectada, podrà deixar sense efecte l’agrupació d’entitats o l’exempció de l’obligació de
mantenir el lloc de treball de secretaria si els requisits que varen donar lloc a la mateixa han
desaparegut.
c) Circumstàncies dels ajuntaments interessats:
Les motivacions que justifiquen la sol·licitud dels ajuntaments interessats, i que consten en
els respectius acords així com en la memòria que els acompanya, es basen en la
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insuficiència del volum de serveis i recursos econòmics per mantenir cadascun per separat
el lloc de treball de secretaria – intervenció.
D’acord amb la informació facilitada pels propis ajuntaments i de la que disposa aquesta
Diputació, en resulta:
-

El municipi de Sant Hipòlit de Voltregà té una població de dret a 1 de gener de 2012, de
3.547 habitants i un pressupost municipal corresponent a 2012, de 4.018.292,80 €.

-

El Municipi de Les Masies de Voltregà té una població de dret a 1 de gener de 2012, de
3.174 habitants i un pressupost municipal corresponent a 2012, de 3.013.834,48 €.

L’article 9.1.a) del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, abans esmentat estableix la
competència del conseller o consellera de Governació i Administracions Públiques per a
acordar la constitució d’agrupacions d’entitats locals per al sosteniment en comú del lloc de
secretaria, quan el volum de serveis o recursos d’aquestes sigui insuficient, sense
quantificar el nivell de dita insuficiència, cosa que sí fa l’apartat b) del propi article en tractar
de l’exempció de l’obligació de mantenir el lloc de treball, que la xifra en una població inferior
a 500 habitants i un pressupost ordinari inferior als 250.000 €.
En aquest sentit es pot comprovar que els dos ajuntaments estarien fora dels límits
d’insuficiència que justificarien l’opció d’eximir de l’obligació de mantenir el lloc de treball de
secretaria, tant pel que fa al nombre d’habitants com també pel que fa al pressupost de que
disposa.
d) Inici del procediment:
D’acord amb les disposicions legals aplicables a l’expedient, a les que s’ha fet esment en el
primer apartat d’aquest informe, el procediment s’inicia mitjançant un acord de les entitats
locals interessades o d’ofici.
L’article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que la creació, la modificació i la
dissolució de mancomunitats o altres entitats associatives, així com l’adhesió a aquestes,
requereix el quòrum del vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot
cas, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
En els certificats que s’acompanyen a l’expedient s’acredita que l’Ajuntament de Sant Hipòlit
de Voltregà d’Alpens va aprovar l’acord de sol·licitar la constitució de l’agrupació de
municipis, per majoria absoluta, en sessió plenària de 29 d’octubre de 2012, i que
l’Ajuntament de Les Masies de Voltregà ho va fer, per majoria absoluta (7 vots a favor i 4
abstencions), en sessió plenària celebrada el 29 d’octubre de 2012.
e) Conclusió
Atès que resulta acreditada en la documentació tramesa la voluntat conjunta dels dos
Ajuntament afectats, de iniciar els tràmits per a la agrupació dels respectius municipis als
efectes de sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria –intervenció, així com la
concurrència dels requisits exigibles per a la seva aprovació, aquesta Secretaria estima que
es pot informar favorablement l’expedient iniciat per a l’agrupació de municipis, proposada
entre els Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i Les Masies de Voltregà.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi convenient.”
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Segon.- Donar trasllat del present acord als Ajuntaments de Sant Hipòlit de Voltregà i
Les Masies de Voltregà, per al seu coneixement i als efectes que s’escaiguin.
6.- Decret de la Presidència, de data 13 de novembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm.
412/2012-E, interposat per E.R.D contra el decret que va declarar la inadmissió
per extemporani del recurs d’alçada presentat contra la proposta del Tribunal
Qualificador de la convocatòria E-32/09.- 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. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona per comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2012-E,
procediment abreujat, interposat interposat per la senyora M. E. R. D. contra el Decret,
de data 6 d'agost de 2012, que va declarar la inadmissió per extemporani del recurs
d'alçada presentat contra la proposta del Tribunal Qualificador de la convocatòria per
la provisió del lloc de cap de la Subsecció de Gestió de la Informació i Processos
Externs (E-32/09).
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 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, pel qual es mostra favorable a què la Diputació de Barcelona
es personi en aquest procediment, per la qual cosa hi escau comparèixer i designar
lletrat perquè es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el recurs
esmentat.
D’acord amb l'apartat 2.4 a) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona
en el recurs contenciós administratiu núm. 412/2012-E, procediment abreujat,
interposat per la senyora M. E. R. D. contra el Decret, de data 6 d'agost de 2012, que
va declarar la inadmissió per extemporani del recurs d'alçada presentat contra la
proposta del Tribunal Qualificador de la convocatòria per la provisió del lloc de cap de
la Subsecció de Gestió de la Informació i Processos Externs (E-32/09).
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 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
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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 data 16 de novembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilafranca del Penedès, en
l’expedient de domini per excés de cabuda núm. 623/2012-Secció A, instat per
J.C.O.- 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 de Primera Instància núm. 5 de Vilafranca del Penedès ha citat la Diputació
de Barcelona mitjançant emplaçament de data 24 d’octubre de 2012, registrat
d’entrada a la Corporació el dia 5 de novembre de 2012, per comparèixer en el
procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm. 623/2012-Secció A,
instat pel senyor J. C. O., qui manifesta ser propietari de la Finca inscrita en el Registre
de la Propietat núm. 5 de Vilafranca del Penedès, volum 2146, llibre 76, foli 216, finca
núm. 3426 de Mediona, per tal que, en el termini de 10 dies, comparegui i al·legui el
que al seu dret convingui.
L’excés de cabuda que l’actor pretén, podria afectar finques propietat de la Diputació
de Barcelona o carreteres gestionades per la mateixa, per la qual cosa és procedent
comparèixer en aquest procediment judicial, en defensa dels interessos de la
Corporació.
Vist l’informe favorable de la secretària de la Corporació, emès en compliment d’allò
que disposen l’article 68 de la Llei 7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986 que aprova el Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, escau comparèixer davant el Jutjat
esmentat i designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General perquè,
es faci càrrec de la representació i defensa de la Corporació en el procediment de
referència.
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 de Primera Instància núm. 5 de Vilafranca del
Penedès en el procediment d’expedient de domini per excés de cabuda núm.
623/2012-Secció A, instat pel senyor J. C. O., qui manifesta ser propietari de la Finca
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 5 de Vilafranca del Penedès, volum 2146,
llibre 76, foli 216, finca núm. 3426 de Mediona.
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el
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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 en el procediment esmentat.
8.- Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de compareixença,
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs núm.
237/2012-E interposat per L.T.R. contra el decret que desestimava la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2425, a causa de la col·lisió amb una
roca que es trobava 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. 7 de Barcelona ha citat la Diputació de
Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 237/2012-E, procediment
abreujat, interposat pel senyor Ll. T. R., contra el Decret, de data 26 de març de 2012,
que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys
materials ocasionats en l'accident de circulació que va patir el dia 15 de març de 2011
a la carretera BV-2425 a causa, segons el reclamant, de la col·lisió amb una roca que
es trobava 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 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 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 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 12 de novembre 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
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RESOLUCIÓ
Primer.- Comparèixer, com a demandada, en el recurs contenciós administratiu núm.
237/2012-E, interposat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona
pel senyor Ll. T. R., contra el Decret, de data 26 de març de 2012, que va desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials ocasionats
en l'accident de circulació que va patir el dia 15 de març de 2011 a la carretera
BV-2425 a causa, segons el reclamant, de la col·lisió amb una roca que es trobava a la
calçada.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 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. 237/2012-E, a Zurich, la qual ho farà,
respectivament, mitjançant l’advocat senyor Pere Dalmau i Cardona i el procurador
dels tribunals Angel Quemada Cuatrecasas.
Les despeses corresponents als honoraris de l’advocat i el procurador aniran a càrrec
Zurich, en virtut de la pòlissa d’assegurances que la Diputació de Barcelona té
subscrita amb dita Companyia asseguradora.
9.- Decret de la Presidència, de data 16 de novembre de 2012, de demanda de
procés declaratiu en via civil contra O.O. per l’impagament de les rendes
corresponents a diversos mesos de 2012, que porten causa del contracte
d’arrendament d’una finca situada al carrer Llobregat, 167 de L’Hospitalet de
Llobregat, de la qual la Diputació és propietària de la meitat indivisa.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar
assabentada del present Decret, que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona és copropietària pro indivís, junt amb l’Ordre Hospitalari de
Sant Joan de Déu, de la finca ubicada al carrer Llobregat, núm. 167, planta quarta, pis
primer, de l’Hospitalet de Llobregat, per adquisició en virtut de títol hereditari.
El pis està arrendat al senyor O. O. en virtut de contracte d’arrendament de data 22 de
desembre de 2011. Segons la informació facilitada per l’administrador de la finca
senyor Josep Güell, l’arrendatari ha deixat de pagar les rendes corresponents als
mesos de juny, juliol, setembre i octubre de 2012. Els requeriments realitzats per
l’administrador a l’efecte de cobrar les rendes han resultat infructuosos. Per tant, escau
iniciar el procediment judicial de desnonament per manca de pagament de les rendes.
La secretària de la Corporació, en compliment d’allò que disposen l’article 68 de la Llei
7/1985, de bases de règim local i l’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 que
aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, ha
informat que escau formular demanda de desnonament per manca de pagament
davant la jurisdicció civil pels tràmits del judici verbal, a fi de recuperar la possessió de
la finca, per a la qual cosa es designa el Servei d’Assessoria Jurídica d’aquesta
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Diputació perquè es faci càrrec de la defensa de la Corporació en el procés declaratiu
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, correspon a aquesta Presidència l’exercici de l’acció
judicial.
En virtut del què antecedeix, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- Exercir l’acció civil de desnonament contra el senyor O. O. per l’impagament
de les rendes corresponents als mesos de juny, juliol, setembre i octubre de 2012, que
porten causa del contracte d’arrendament de la finca situada al carrer Llobregat, núm.
167, planta quarta, pis primer, de l’Hospitalet de Llobregat, de la que la Corporació
n’és la propietària de la meitat indivisa.
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 defensa judicial de la
Corporació.
Tercer.- Designar el procurador dels Tribunals senyor Ángel Quemada Cuatrecasas
perquè es faci càrrec de la representació de la Corporació en aquest procés judicial, i
autoritzar el pagament de les despeses que pugui generar la seva intervenció, les
quals pujaran a un màxim de 847,46 € en concepte d’honoraris professionals més
152,54 € en concepte d’IVA, per a la total tramitació d’aquest plet, inclosos els seus
incidents, així com qualsevol despesa en concepte de desplaçament, bestretes i
suplits que es puguin ocasionar.
Quart.- Les despeses ocasionades pel plet, inclosos els honoraris dels perits i dels
procuradors així com les eventuals costes del judici, seran abonades el 50% a càrrec de
l’Ordre Hospitalari de Sant Joan de Déu i el 50 % restant per la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Cas d’obtenir una resolució judicial favorable amb la imposició de costes a la
part contrària, l’ens receptor del cobrament haurà de reintegrar a l’altre la part
proporcional que li pertoqui tenint en compte les despeses que hagi assumit cadascú o
l’import de la taxació de costes aprovat pel Tribunal quan aquest resulti inferior a les
despeses assumides. Si les costes no es cobren dins el període voluntari, la Diputació
exaccionarà el crèdit en nom propi per via de constreyiment, sens perjudici del
reintegrament a l’Odre Hospitalari de Sant Joan de Déu la part proporcional de
despeses que hagi assumit
10.- Decret de la Presidència, de data 21 de novembre de 2012, de
compareixença, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona,
en el recurs núm. 419/2012-E interposat per J.L.C.P. i 21 persones més contra el
decret que desestimava la sol·licitud de promoció interna de canvi de grups
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oficials conductors de vehicles.- 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 contenciós administratiu núm. 419/2012-E,
procediment abreujat, interposat pel senyor J. L. C. P. i 21 persones més contra el
Decret de la presidència delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 11
de juliol de 2012 que va desestimar la sol·licitud de promoció interna de canvi de grups
oficials conductors de vehicles.
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 54.3 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986 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 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 contenciós administratiu núm. 419/2012-E, procediment abreujat,
interposat pel senyor J. L. C. P. i 21 persones més contra el Decret de la presidència
delegada de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, de data 11 de juliol de 2012 que va
desestimar la sol·licitud de promoció interna de canvi de grups oficials conductors de
vehicles.
Segon.- Fer remissió de l’expedient administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 15 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.
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11
de Barcelona, que desestima el recurs 278/2010-A, interposat per L.M.G.G.
contra el decret que acordava deixar sense efecte la relació de béns i drets
aprovada amb l’aprovació definitiva del projecte "Nova connexió entre les
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carreteres C-244 i BV-2138 a Sant Pere de Sacarrera. TM Mediona.".- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, dictada
en el procediment ordinari 278/2010-A, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per L.M.G.G. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de
18 de març de 2010, que acordava deixar sense efecte la relació de béns i drets
aprovada amb l’aprovació definitiva del projecte "Nova connexió entre les carreteres
C-244 i BV-2138 a Sant Pere de Sacarrera. TM Mediona", iniciar l’expedient
d’expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per a l’execució, iniciar l’expedient
d’ocupació temporal, comunicar als titulars de béns i drets afectats d’expropiació i
intentar fixar el seu valor en tràmit de mutu acord.
Vist que, d’acord amb els fonaments jurídics que consten en la referida sentència, ha
quedat acreditat en l’expedient administratiu que s’ha donat l’oportuna publicitat a les
successives modificacions de les relacions de béns i drets, i jurídiques que s’han
produït, així com que s’han notificat al recurrent i que, per tant, no se li ha causat cap
indefensió.
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. 11 de
Barcelona, en el procediment ordinari 278/2010-A, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat per L.M.G.G. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de
18 de març de 2010, que acordava deixar sense efecte la relació de béns i drets
aprovada amb l’aprovació definitiva del projecte "Nova connexió entre les carreteres
C-244 i BV-2138 a Sant Pere de Sacarrera. TM Mediona", iniciar l’expedient
d’expropiació forçosa dels béns i drets necessaris per a l’execució, iniciar l’expedient
d’ocupació temporal, comunicar als titulars de béns i drets afectats d’expropiació i
intentar fixar el seu valor en tràmit de mutu acord, decret que es declara ajustat a dret.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
12.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
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de Barcelona, que estima en part el recurs interposat per I.B. contra la resolució
que desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
derivats de la caiguda que va patir amb la seva motocicleta al passeig de la Vall
d’Hebron, a causa d’existència de graveta a la calçada en un tram en obres
sense senyalitzar, en el sentit de condemnar la contractista Transports i
Excavacions Mataró, S.L. i absoldre la Diputació de Barcelona.- 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. 13 de Barcelona ha dictat una sentència en el
procediment abreujat 429/11-D, que estima en part el recurs contenciós administratiu
interposat per I.B. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 10 de juny de
2011, que declara la inexistència de nexe causal entre els danys patits per l’actora i el
servei públic de titularitat de la Diputació, així com que l’eventual responsabilitat
correspon a l’empresa contractista Transports i Excavacions Mataró, S.L.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que el responsable dels danys produïts a l’actora és la
contractista Transports i Excavacions Mataró, S.L., ja que l’accident que va patir la
recurrent en caure amb la seva motocicleta quan circulava pel passeig de la Vall
d’Hebron de Barcelona, a l’altura del núm. 171, es va produir com a conseqüència de
la graveta existent a la calçada en un tram en obres sense senyalitzar i de les quals
era responsable l’esmentada contractista.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació
d’aquell.
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic,
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència favorable per als interessos de la
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, en el procediment abreujat 429/11-D, que estima en part el recurs
contenciós administratiu interposat per I.B. contra la resolució de la Diputació que
desestimava la seva reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys derivats de
l’accident que va patir la recurrent en caure amb la seva motocicleta quan circulava pel
passeig de la Vall d’Hebron de Barcelona, a l’altura del núm. 171, com a conseqüència
de la graveta existent a la calçada en un tram en obres sense senyalitzar, en el sentit
de condemnar Transports i Excavacions Mataró, S.L. com a responsable de l’execució
de dites obres, i absoldre la Diputació de Barcelona de la responsabilitat deduïda en la
seva contra.
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Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona als efectes legals oportuns.
13.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel TSJC, que desestima el recurs
d’apel·lació núm. 761/2009 interposat per la mercantil Hostelera Catalana, S.L.
relatiu a l’adjudicació a una altra empresa del contracte d’arrendament del servei
de Bar-Restaurant de les dependències del Centre d’Estudis i Recursos
Culturals.- 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. 15 de Barcelona va dictar sentència que
desestimava el recurs contenciós administratiu núm. 52/2008 interposat per la
companyia mercantil Hostelera Catalana, S.L. contra la resolució de la Diputació que
desestimava el recurs de reposició que la mercantil va formular contra l’adjudicació a
una altra empresa del contracte d’arrendament del servei de Bar-Restaurant de les
dependències del Centre d’Estudis i Recursos Culturals. Contra dita sentència, la
recurrent ha interposat recurs d’apel·lació.
La Secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya ha dictat sentència que desestima el recurs d’apel·lació núm. 761/2009,
interposat per la mercantil Hostelera Catalana, S.L., i confirma íntegrament la
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15, ja que considera que no es
poden acollir els motius al·legats per la recurrent en la seva apel·lació. Així mateix,
imposa a la part apel·lant les costes processals, en quantia màxima de 800 €.
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 per la Secció 5a de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs
d’apel·lació núm. 761/2009 interposat per la companyia mercantil Hostelera Catalana,
S.L. contra la sentència que desestimava el recurs contenciós administratiu núm.
52/2008 interposat contra la resolució de la Diputació que desestimava el recurs de
reposició que la mercantil va formular contra l’adjudicació a una altra empresa del
contracte d’arrendament del servei de Bar-Restaurant de les dependències del Centre
d’Estudis i Recursos Culturals.
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Segon.- Notificar aquest acord a la Secció 5a de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes legals oportuns.
14.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Social núm. 14 de Barcelona, que
desestima la demanda interposada per M.C.G.R. en el procediment d’incapacitat
temporal núm. 989/2011.- 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 Social núm. 14 de Barcelona ha dictat una sentència en el procediment
d’incapacitat permanent núm. 989/2011, que desestima la demanda interposada per
M.C.G.R. contra Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social nº 3, Diputació de Barcelona, Institut Nacional de
la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant la qual
sol·licitava la declaració d’incapacitat permanent en grau parcial, com a conseqüència
de l’accident de treball que va patir en relliscar i caure a sobre de la mà i el braç dret.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència,
s’entén acreditat que les seqüeles derivades del referit accident no impedeixen la
realització de les funcions essencials de la seva professió habitual, ni tampoc li
ocasionen una disminució superior al 33% en el rendiment normal per a les seves
tasques professionals.
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 Social núm. 14 de Barcelona, en el
procediment d’incapacitat temporal núm. 989/2011, que desestima la demanda
interposada per M.C.G.R. contra Activa Mutua 2008, Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 3, Diputació de Barcelona,
Institut Nacional de la Seguretat Social i Tresoreria General de la Seguretat Social,
mitjançant la qual sol·licitava la declaració d’incapacitat permanent en grau parcial,
com a conseqüència de l’accident de treball que va patir en relliscar i caure a sobre de
la mà i el braç dret.
Segon.- Notificar aquests acords al Jutjat Social núm. 14 de Barcelona als efectes
legals oportuns.
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15.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, que desestima el recurs núm. 410/2010-A interposat per J.F.R.B.
contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada
pels danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa
de la col·lisió amb unes pedres que es trobaven a la calçada.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, acorda donar-se per
assabentada del present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, dictada en
el procediment abreujat 410/2010-A, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per J.F.R.B. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 28 de juny de
2010, que va inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials ocasionats en el vehicle propietat del recurrent derivats de l’accident
de trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2421, a causa de la col·lisió amb unes
pedres que es trobaven a la calçada.
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es
determina expressament que no existeix una relació causal entre el dany sofert per la
part actora i el funcionament del servei públic, ja que no 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. 2 de
Barcelona, en el procediment abreujat 410/2010-A, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat J.F.R.B. contra el decret de la Diputació de Barcelona, de 28
de juny de 2010, que va inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial
formulada pels danys materials ocasionats en el seu vehicle, derivats de l’accident de
trànsit que va tenir lloc a la carretera BV-2421 a causa de la col·lisió amb unes pedres
que es trobaven a la calçada, ja que no es donen els requisits legalment establerts per
a la responsabilitat patrimonial, i en especial la relació causa efecte.
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona
als efectes legals oportuns.
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Direcció de Relacions Internacionals
16.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un conveni marc de col.laboració entre
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Castelldefels 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
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.
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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’aquesta 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.
Castelldefels és una ciutat metropolitana mitjana que en els darrers anys ha mantingut
una participació activa a nivell internacional, principalment a través de la seva acció en
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. El municipi de Castelldefels compta amb
actius de valor per a la internacionalització com són els vinculats a la recerca
tecnològica i la innovació, al turisme i a l’esport.
L’Ajuntament de Castelldefels, 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 de Castelldefels 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 de Castelldefels 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 de
Castelldefels 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
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,

32/188

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 de Castelldefels per donar suport a la internacionalització del
municipi, el text de la qual es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ A FORMALITZAR ENTRE L’AJUNTAMENT DE
CASTELLDEFELS 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 de Castelldefels, amb domicili a Plaça de l’Església, 1 -08860- de
Castelldefels i NIF P0805500F, representat per l’Alcalde, Il·lm. Sr. Manuel Reyes López.
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
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
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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.
Castelldefels és una ciutat metropolitana mitjana que en els darrers anys ha mantingut una
participació activa a nivell internacional, principalment a través de la seva acció en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament. El municipi de Castelldefels compta amb actius de valor per a
la internacionalització com són els vinculats a la recerca tecnològica i la innovació, al turisme i
a l’esport.
L’Ajuntament de Castelldefels, 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 de
Castelldefels 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 de Castelldefels veuen la necessitat
de signar un conveni de col·laboració per treballar conjuntament en l’àmbit de la projecció
exterior del municipi de Castelldefels.
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 [ ].
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 de
Castelldefels i la Diputació de Barcelona per treballar conjuntament en la projecció exterior del
municipi.
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Segon.- Compromisos de les parts
Amb la finalitat de donar compliment a l’objecte del present conveni marc de col·laboració,
l’Ajuntament de Castelldefels i la Diputació de Barcelona es comprometen a realitzar les
accions que s’enumeren a continuació:
L’Ajuntament de Castelldefels 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 de Castelldefels en la planificació de l’acció exterior de Castelldefels;
‐ prestar suport tècnic i assessorament a l’Ajuntament de Castelldefels en matèria
d’internacionalització;
‐ capacitar i formar al personal electe i tècnic de l’Ajuntament de Castelldefels per al
desenvolupament d’iniciatives i projectes d’internacionalització;
‐ realitzar un seguiment de les activitats que realitzi l’Ajuntament de Castelldefels 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.
Cinquè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
Per desaparició de l’objecte.
Per resolució, d’acord amb el pacte quart 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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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 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 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 de Castelldefels.
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Intervenció General
17.- Dictamen que proposa aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Puigdàlber
d’ajornament i fraccionament de deutes.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Puigdàlber diversos préstecs a
través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un import total
de 473.108,36 €.
Vista la petició tramesa per l’Alcalde, Sr. David Masdeu Baqués, sol·licitant a la
Diputació de Barcelona, poder refinançar tot el deute pendent en deu anualitats.
Atès que, per tal de donar resposta a la seva sol·licitud, s’accepta la proposta de
l’Ajuntament i es proposa subscriure un conveni per ajornar i fraccionar l’import
pendent d’ingrés vers la Diputació (473.108,36) €.
Vistos els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny i altres disposicions concordants,
pel que fa als convenis.
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Vist l’apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 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, correspon a la Junta de Govern l’aprovació de convenis
específics per un import superior a 100.000 €.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni específic d’ajornament i fraccionament de deutes a
formalitzar amb l’Ajuntament de Puigdàlber d’acord amb la minuta que es transcriu a
continuació:
“ CONVENI ESPECÍFIC D’AJORNAMENT I FRACCIONAMENT DE DEUTES A
FORMALITZAR AMB L’AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER
ENTITATS QUE INTERVENEN.
DIPUTACIÓ DE BARCELONA representada per l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras,
President de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència
núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicat al BOPB de 6 de juny de 2012,
assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Petra Mahillo Garcia,
AJUNTAMENT DE PUIGDÀLBER, representat per l’Alcalde, Sr. David Masdeu Baqués, i
assistit pel secretari-interventor Sr. Eduard González-Sala Font.
Es reconeixen la capacitat legal necessària per actuar en la representació que ostenten i, a
l’efecte:
MANIFESTEN
I.

Que la Diputació de Barcelona va atorgar a l’Ajuntament de Puigdàlber diversos
préstecs a través de la Caixa de Crèdit, dels quals, a data d’avui, resta per retornar un
import total de 473.108,36 € (d’on 122.555,47 € corresponen a quotes vençudes i
350.552,89 € és l’import pendent de les quotes que tenen el seu venciment en els
exercicis 2013 a 2020).

II.

Que l’Ajuntament, davant la delicada situació financera que està travessant, ha
sol·licitat a la Diputació de Barcelona poder renegociar els préstecs amb un
refinançament dels mateixos per ajornar i fraccionar el deute esmentat.

III.

Que la minuta de conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, de data .... de ............... de 2012

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels
següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Formalitzar l’ajornament i fraccionament del deute que l'Ajuntament de Puigdàlber té amb la
Diputació de Barcelona, per import de quatre-cents setanta-tres mil cent vuit euros amb
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trenta-sis cèntims (473.108,36) € corresponent a les anualitats pendents dels préstecs que
se li han concedit de la Caixa de Crèdit que a continuació es detallen:
Préstecs Caixa de Crèdit de Cooperació Local
Exp. 98/00045 – Constr. sala polivalent socio-cultural 1a. f
Exp. 02/00048 – Sala pol. socio-cultural i parc urbà,1a. f B
Exp. 06/00062 – Rehabilitació centre cívic i cultural
Exp. 07/00106 – Arranjament camp futbol
Exp. 07/00107 – Climatització sala polivalent
Exp. 07/00108 – Arranjament camins i vies públiques
Exp. 07/00109 – Condicionament llar infants
Exp. 08/00047 – Expropiació terreny sala polivalent
Exp. 09/00063 – Expropiació terreny sala polivalent, 2009

10.839,95 €
18.000 €
42.000 €
11.119,26 €
59.611 €
32.667,54 €
13.870,61 €
135.000 €
150.000 €
TOTAL 473.108,36 €

Segon.- Obligacions
L’Ajuntament abonarà el deute assenyalat en el termini de deu anys, amb un any de
carència, d’acord amb el següent quadre d’amortització:

DATA

30.06.2013
30.06.2014
30.06.2015
30.06.2016
30.06.2017
30.06.2018
30.06.2019
30.06.2020
30.06.2021
30.06.2022
T O T A L S:

ANUALITAT

IMPORT
INTERESSOS

IMPORT
CAPITAL

PENDENT
AMORTITZAR

47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,89
473.108,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,83
47.310,89
473.108,36

425.797,53
378.486,70
331.175,87
283.865,04
236.554,21
189.243,38
141.932,55
94.621,72
47.310,89
0,00

Tercer.- Incompliment
Si a cadascuna de les dates de pagament establertes no s’ha rebut l’ingrés corresponent,
l’Ajuntament autoritza la compensació de l’import vençut amb subvencions que la Diputació
de Barcelona hagi de satisfer a l’ajuntament.
Si a 30 de setembre del mateix exercici no s’ha pogut arribar a compensar l’import total de la
quota, l’Ajuntament autoritza la Diputació perquè practiqui, per mitjà de l’Organisme de
Gestió Tributària (ORGT), la corresponent retenció sobre qualsevol import que aquest hagi
de liquidar a l’Ajuntament.
Quart.- Compromisos
Mentre estigui vigent el present conveni, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat de
denegar qualsevol petició per a l’atorgament d’un nou préstec de la Caixa de Crèdit.
Les quotes que es puguin esdevenir per futurs compromisos, i que per tant no estan
recollides en el present conveni, es faran efectives al moment del seu respectiu venciment.
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Cinquè.- Pagament anticipat
L'Ajuntament podrà anticipar el pagament d'una part de les quotes o bé del total del deute.
Sisè.- Formes d’extinció
Aquest conveni s’extingirà pels següents motius:
- Pel compliment de les obligacions contretes dins els terminis establerts.
- Per mutu acord entre ambdues parts.
- Per la resta de causes previstes legalment.
Setè.- Consignació pressupostària
Durant els exercicis econòmics en què aquest conveni sigui vigent, l'Ajuntament s'obliga a
consignar en el seu pressupost els crèdits necessaris per atendre totes les obligacions que
se'n segueixin.
Vuitè.- Resolució de conflictes
El present conveni té naturalesa administrativa i per a conèixer de les controvèrsies que
puguin sorgir entre les parts, és competent la jurisdicció contenciosa-administrativa.
Novè.- Règim jurídic
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert al
capítol 1 del títol VII del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i pels arts. 108
i següents de la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc i la
data que s’assenyalen.”

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Puigdàlber i a l’ORGT per al seu
seguiment i efectes.
Servei de Programació
18.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cinquanta-nou mil
nou-cents trenta-sis euros amb noranta-set cèntims (59.936,97) € a l’Ajuntament
de Cabrils a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Cabrils presentà en data 8 de novembre de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 288.801,39 € 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 Cabrils.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 288.801,39 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 288.801,39 € amb una subvenció d’import de
59.936,97€.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cinquanta-nou mil nou-cents trenta-sis euros amb
noranta-set cèntims (59.936,97) € a l'Ajuntament de Cabrils d'acord amb la seva
sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 8 de
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novembre 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 Cabrils, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
19.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent disset mil quatre-cents
seixanta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims (117.465,94) € a l’Ajuntament de
Piera 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 Piera presentà en data 9 de novembre de 2012 una sol·licitud d'un
préstec de 719.948,52 € 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 Piera.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 719.948,52 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 566.000 € amb una subvenció d’import de 117.465,94 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent disset mil quatre-cents seixanta-cinc euros
amb noranta-quatre cèntims (117.465,94) € a l'Ajuntament de Piera d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 9
de novembre 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 Piera, d'acord amb la minuta que es
va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
20.- Dictamen que proposa subvenir en un import de quaranta-dos mil set-cents
noranta-nou euros amb quaranta-un cèntims (42.799,41) € a l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Castellet a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya
Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat
amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del
tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
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1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet presentà en data 9 de novembre de 2012
una sol·licitud d'un préstec de 206.225,43 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 206.225,43 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 206.225,43 € amb una subvenció d’import de
42.799,41€.
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.
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Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de quaranta-dos mil set-cents noranta-nou euros amb
quaranta-un cèntims (42.799,41) € a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 9 de novembre de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA
BANC, S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d'acord
amb la minuta que es va aprovar a la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2005.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
21.- Dictamen que proposa subvenir en un import de cent cinquanta-tres mil cent
seixanta-dos euros amb trenta-un cèntims (153.162,31) € a l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat 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
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de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat presentà en data 9 de novembre de 2012 una
sol·licitud d'un préstec de 959.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 959.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 738.000 € amb una subvenció d’import de 153.162,31 €.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de cent cinquanta-tres mil cent seixanta-dos euros
amb trenta-un cèntims (153.162,31) € a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 9 de novembre 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
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Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, 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.
22.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents cinquanta-nou
mil cent onze euros amb tres cèntims (359.111,03) € a l’Ajuntament de Cornellà
de Llobregat 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 Cornellà de Llobregat presentà en data 13 de novembre de 2012 una
sol·licitud d'un préstec de 1.730.347 € 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 Cornellà de Llobregat.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.730.347 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 1.730.347 € amb una subvenció d’import de
359.111,03€.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de tres-cents cinquanta-nou mil cent onze euros amb
tres cèntims (359.111,03) € a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat d'acord amb la
seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data 13
de novembre 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 Cornellà de Llobregat, 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.
23.- Dictamen que proposa subvenir en un import de trenta-tres mil quatre-cents
tretze euros amb quaranta-sis cèntims (33.413,46)€ a l’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà Catalunya Caixa per
finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de conformitat amb la
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proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament dels Hostalets de Pierola presentà en data 27 de novembre de 2012 una
sol·licitud d'un préstec de 161.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 161.000 € davant CATALUNYA BANC, S.A.,
del qual es subvenciona 161.000 € amb una subvenció d’import de 33.413,46 €.
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L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de trenta-tres mil quatre-cents tretze euros amb
quaranta-sis cèntims (33.413,46) € a l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola d'acord
amb la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en
data 27 de novembre 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 dels Hostalets de Pierola, 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.
24.- Dictamen que proposa subvenir en un import de tres-cents onze mil
tres-cents cinc euros amb cinquanta cèntims (311.305,50) € a l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat a l’objecte de subsidiar el préstec que concedirà
Catalunya Caixa per finançar les inversions del pressupost 2012.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la Diputació de Barcelona, l’any
1994, va crear el Programa de Crèdit Local, amb l’objectiu d’obtenir el millor
finançament possible, per a tots els ajuntaments de la província, per a l’endeutament
municipal derivat de les noves inversions a través del concert amb una entitat
financera seleccionada prèvia convocatòria pública, facilitant, d’una part, la gestió per
a la consecució de préstecs en les millors condicions del mercat possibles,
especialment per a aquells ajuntaments amb menor capacitat econòmica, i de l’altra,
subsidiant part de la càrrega financera que se’n derivés d’aquest nou endeutament.
Així, el Programa de Crèdit Local es defineix com una acció concertada que implica a
tres subjectes intervinents (la Diputació de Barcelona, l’entitat financera seleccionada i
cadascun dels beneficiaris que sol·licita participar voluntàriament).
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D’una banda, la relació entre la Diputació i l’entitat financera és la que deriva de la
resolució de la convocatòria pública mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24
de febrer de 2011, pel qual es va seleccionar la Caixa d’Estalvis de Catalunya,
Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) com l’entitat financera amb qui subscriure
l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2011 2012, formalitzant el conveni en
data 11 d’abril de 2011. En l’actualitat, banc CATALUNYA BANC, S.A (CIF
A65587198), segons consta per decret núm. 8485/11 del President delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, de 3 d’octubre de 2011.
D’altra banda, la relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari participant en
el Programa de Crèdit Local té caràcter subvencional i se subjecta a les seves pròpies
“Normes reguladores del Programa de Crèdit Local” que fixen el procediment a seguir
per a la sol·licitud, la concessió, la denegació, la revocació, modificacions, acceptació,
formalització, pagament i justificació dels subsidis que, en forma de transferència,
atorgui la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de
Barcelona i l'entitat de crèdit corresponent.
Aquestes Normes han estat objecte d’una darrera actualització, el text del qual es va
aprovar pel Ple, en sessió de data 22 de desembre de 2011, i publicat al BOPB el dia 1
de març de 2012 i referenciat al DOGC núm. 6081 de 6 de març de 2012 (data
d’entrada en vigor).
L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat presentà en data 5 de desembre de 2012 una
sol·licitud d'un préstec de 1.500.000 € per finançar inversions.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Es proposa tramitar l'import de préstec de 1.500.000 € davant CATALUNYA BANC,
S.A., del qual es subvenciona 1.500.000 € amb una subvenció d’import de
311.305,50€.
L'article dotzè de les abans esmentades normes reguladores disposaven que
correspon a la Junta de Govern la concessió o denegació de les sol·licituds.
Vist l’apartat 3.3.F de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Subvenir en un import de tres-cents onze mil tres-cents cinc euros amb
cinquanta cèntims (311.305,50) € a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat d'acord amb
la seva sol·licitud feta a l'empar de la Normativa del Programa de Crèdit Local en data
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5 de desembre de 2012 per subsidiar el préstec que li concedirà CATALUNYA BANC,
S.A., dins del Conveni Programa de Crèdit Local signat entre la Diputació de
Barcelona i l’entitat financera, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/76200.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, 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.
25.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Cobertura parcial
riera” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament d’Arenys de
Mar.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Arenys de Mar, presentada en
data 23/11/2012 per finançar la inversió “Cobertura parcial riera” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament d'Arenys de Mar
Cobertura parcial riera
175.000 €
0%
10
122/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
26.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Millora places” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Bagà.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Bagà, presentada en data
02/10/2012 per finançar la inversió “Millora places” i que aquesta compleix els requisits
establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Bagà
Millora places
175.000 €
0%
10
29/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
27.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Compra terrenys” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament dels Hostalets de
Pierola.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola,
presentada en data 26/11/2012 per finançar la inversió “Compra terrenys” i que
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aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Compra terrenys
175.000 €
0%
10
123/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
28.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Pla Sanejament 2012”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a la Mancomunitat de la Vall del
Tenes.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova
el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Mancomunitat de la Vall del Tenes,
presentada en data 30/10/2012 per finançar la inversió “Pla Sanejament 2012” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Mancomunitat de la Vall del Tenes
Pla Sanejament 2012
175.000 €
0%
10
117/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
29.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta
mil noranta-dos euros amb trenta-un cèntims (70.092,31) € per a finançar
l’actuació local “Pla parcial Torruella” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de les Masies de Voltregà.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
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d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de les Masies de Voltregà,
presentada en data 15/10/2012 per finançar la inversió “Pla parcial Torruella” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de les Masies de Voltregà
Pla parcial Torruella
70.092,31 €
0%
10
112/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta mil noranta-dos euros amb
trenta-un cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
30.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “IES Marta Mata” al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
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de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Montornès del Vallès,
presentada en data 23/10/2012 per finançar la inversió “IES Marta Mata” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Montornès del Vallès
IES Marta Mata
175.000 €
0%
10
107/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
31.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
vuitanta-cinc mil (85.000) € per a finançar l’actuació local “Dèficit inversions
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anteriors” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
Muntanyola.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Muntanyola, presentada en
data 23/02/2012 per finançar la inversió “Dèficit inversions anteriors” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Muntanyola
Dèficit inversions anteriors
85.000 €
0%
10
30/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
32.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent divuit
mil (118.000) € per a finançar l’actuació local “Pla de sanejament” al 0% d’interès
i a retornar en 3 anualitats, a l’Ajuntament d’Olivella.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament d'Olivella, presentada en data
09/11/2012 per finançar la inversió “Pla de sanejament” i que aquesta compleix els
requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:

Ajuntament d'Olivella
Pla de sanejament
118.000 €
0%
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Anualitats:
Referència:

3
115/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent divuit mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
33.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
setanta-nou mil dos-cents (79.200) € per a finançar l’actuació local “Compra
finca c/Josep Jové” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament
de la Pobla de Claramunt.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt,
presentada en data 17/10/2012 per finançar la inversió “Compra finca c/Josep Jové” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Compra finca c/Josep Jové
79.200 €
0%
10
109/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-nou mil dos-cents euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
34.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import setanta-un
mil cinc-cents (71.500) € per a finançar l’actuació local “Compra finca barri
Ribalta” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de la Pobla
de Claramunt.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt,
presentada en data 17/10/2012 per finançar la inversió “Compra finca barri Ribalta” i
que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Compra finca barri Ribalta
71.500 €
0%
10
108/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de setanta-un mil cinc-cents euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
35.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb onze cèntims (56.525,11) € per
a finançar l’actuació local “Enllumenat edificis municipals” al 0% d’interès i a
retornar en 5 anualitats, a l’Ajuntament de Premià de Dalt.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, presentada
en data 25/10/2012 per finançar la inversió “Enllumenat led edificis municipals” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Premià de Dalt
Enllumenat led edificis municipals
56.525,11 €
0%
5
113/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-cinc
euros
amb
onze
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
36.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import
vuitanta-tres mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims
(83.474,89) € per a finançar l’actuació local “Nínxols cementiri” al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Premià de Dalt.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
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El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Premià de Dalt, presentada
en data 25/10/2012 per finançar la inversió “Nínxols cementiri” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Premià de Dalt
Nínxols cementiri
83.474,89 €
0%
10
114/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de vuitanta-tres mil quatre-cents
setanta-quatre euros amb vuitanta-nou cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
37.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) per a finançar l’actuació local “Reforma teatre per a
biblioteca” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Roda
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de Ter.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Roda de Ter, presentada en
data 19/10/2012 per finançar la inversió “Reforma teatre per a biblioteca” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Roda de Ter
Reforma teatre per a biblioteca
175.000 €
0%
10
111/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
38.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cinquanta
mil (50.000) € per a finançar l’actuació local “Carrers Alou i Sant Genís, 2a f.” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Agustí de
Lluçanès.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès,
presentada en data 11/07/2012 per finançar la inversió “Carrers Alou i Sant Genís, 2a
f.” i que aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons
l’informe tècnic que consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:

Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Carrers Alou i Sant Genís, 2a f.
50.000 €
0%

66/188

Anualitats:
Referència:

10
78/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cinquanta mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
39.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Sant Quintí de
Mediona.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència,
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sant Quintí de Mediona,
presentada en data 09/10/2012 per finançar la inversió “Inversions 2012” i que aquesta
compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que
consta a l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Inversions 2012
175.000 €
0%
10
106/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
40.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
trenta mil set-cents vuitanta-un euros amb seixanta-nou cèntims (130.781,69) €
per a finançar l’actuació local “Inversions 2012” al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats, a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos, presentada en data 19/11/2012 per finançar la inversió “Inversions 2012” i que
aquesta compleix els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe
tècnic que consta a l’expedient.
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Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Inversions 2012
130.781,69 €
0%
10
121/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent trenta mil set-cents vuitanta-un euros
amb
seixanta-nou
cèntims
amb
càrrec
a
l’aplicació
pressupostària
G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
41.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import
noranta-cinc mil (95.000) € per a finançar l’actuació local “Caldera biomasa CEIP
Montpedrós” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en el sentit de destinar
dotze mil set-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis cèntims (12.767,46) €
finançar l’actuació “Inversions”, a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/7/12, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Caldera biomasa CEIP Montpedrós
95.000 €
0%
10
28/2012

Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 11/10/12, per destinar-ho a “Inversions”.
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Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 12/7/12 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Sana Coloma de Cervelló
Caldera biomasa CEIP Montpedrós
82.232,54 €

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de dotze mil set-cents seixanta-set euros amb
quaranta-sis cèntims.
Tercer.- Entendre efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
42.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import dotze mil
set-cents seixanta-set euros amb quaranta-sis cèntims (12.767,46) €, procedents
del crèdit per a “Caldera biomasa CEIP Montpedrós”, a finançar l’actuació local
“Inversions” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 12/7/12, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, amb les següents
condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Caldera biomasa CEIP Montpedrós
95.000 €
0%
10
28/2012
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Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 11/10/12, per destinar-ho a “Inversions”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit següent, que provindrà de la modificació del
crèdit concedit al mateix Ajuntament per a l’actuació “Caldera biomasa CEIP
Montpedrós”.
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Inversions
12.767,46 €
0%
10
110/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de dotze mil set-cents seixanta-set euros amb
quaranta-sis cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
Tercer.- Formalitzar l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
43.- Dictamen que proposa la modificació d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit
mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€ per a finançar l’actuació
local “Urbanització carrer Major” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, en
el sentit de destinar-los a finançar l’actuació “Centre de dia i gent gran al CAP”,
a l’Ajuntament de Vilanova del Camí.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27/10/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, amb les següents condicions:
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Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Urbanització carrer Major
108.090,77 €
0%
10
97/2011

En data 17/1/2012 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 25/10/12, per destinar-ho a “Centre de dia i gent
gran al CAP”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Modificar la concessió del crèdit aprovat per acord de la Junta de Govern de
data 27/10/11 en el sentit següent:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:

Ajuntament de Vilanova del Camí
Urbanització carrer Major
0€

Segon.- Reduir la despesa aprovada amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/20401/942A0/82120 en un import de cent vuit mil noranta euros amb setanta-set
cèntims.
Tercer.- Entendre aplicable el conveni signat en 17/1/2012 en tot el que no modifica el
present acord, i efectuada l’acceptació de forma tàcita d’aquesta modificació si
transcorregut el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució no s’ha formulat cap objecció per part de l’Ajuntament.
44.- Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent vuit
mil noranta euros amb setanta-set cèntims (108.090,77)€, procedents del crèdit
per a “Urbanització carrer Major”, a finançar l’actuació local “Centre de dia i gent
gran al CAP” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de
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Vilanova del Camí.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 27/10/11, es va
concedir un crèdit a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, amb les següents condicions:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Urbanització carrer Major
108.090,77 €
0%
10
97/2011

En data 17/1/2012 es va signar el conveni regulador del crèdit.
Vista la sol·licitud de modificació de l’actuació a la qual es destinava el crèdit,
formulada per l’Ajuntament en data 25/10/12, per destinar-ho a “Centre de dia i gent
gran al CAP”.
Vist que ha presentat tota la documentació justificativa i que compleix els requisits
establerts al vigent Reglament de la Caixa de Crèdit (B.O.P.B. d’1.3.2012).
Vist que l’article 6.5 de l’esmentat Reglament de la Caixa de Crèdit disposa que
qualsevol modificació de les condicions s’haurà d’aprovar seguint el mateix
procediment que per a la seva concessió.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignant proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la concessió del crèdit que tot seguit es detalla, que provindrà de la
modificació del crèdit concedit per a Urbanització carrer Major:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Vilanova del Camí
Centre de dia i gent gran al CAP
108.090,77 €
0%
10
119/2012

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de cent vuit mil noranta euros amb
setanta-set cèntims amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- Aplicar l’esmentat el conveni signat en 17/1/2012 en tot el que no modifiqui el
present acord.
45.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Vallcebre d’un
import màxim de tres-cents mil (300.000) €.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor
literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Vallcebre presentà en data 19/10/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 300.000 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Vallcebre atorgant una

74/188

línia de préstecs-pont d’un import màxim de 300.000 € que amb caràcter limitatiu es
distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

200.000 €
100.000 €
€
€

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Vallcebre d’un import
màxim de 300.000 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

200.000 €
100.000 €
€
€

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vallcebre, d'acord amb la minuta
tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
46.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Talamanca d’un
import màxim de quatre-cents noranta-vuit mil vuit-cents vuitanta euros amb
cinc cèntims (498.880,05) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per
la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
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Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Talamanca presentà en data 24/10/2012 una sol·licitud d'una línia de
préstecs-pont de 498.880,05 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Talamanca atorgant una
línia de préstecs-pont d’un import màxim de 498.880,05 € que amb caràcter limitatiu
es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

183.364,29 €
315.515,76 €
€
€

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
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El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Talamanca d’un import
màxim de 498.880,05 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a
continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

183.364,29 €
315.515,76 €
€
€

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Talamanca, d'acord amb la minuta
tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
47.- Dictamen que proposa una línia de préstecs-pont del Programa Operatiu
FEDER Viure al Poble i Viure al Poble Més a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
d’un import màxim de dos-cents quaranta-cinc mil cent vint-i-cinc (245.125) €.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el
present Dictamen que és del tenor literal següent:
En el marc de l’àmbit competencial de les diputacions relatiu a l’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, el Ple de la Diputació de
Barcelona de 28 de juny de 2012 va aprovar un Pla per donar suport, mitjançant una
línia de préstecs-pont, als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona
beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER “Viure al Poble” i “Viure al
Poble Més”.
L’objectiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) es contribuir a
l’enfortiment de la cohesió econòmica i social, reduint les disparitats regionals. La
convocatòria “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” està destinada a petits municipis i
està orientada a subvencionar projectes dels ens locals tals com aquells destinats a la
regeneració urbana i rural, la millora dels serveis turístics o aquells projectes de
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valorització, protecció i conservació del patrimoni cultural. Aquests fons en el seu
conjunt representen un important instrument de suport a les inversions municipals.
Malgrat la importància d’aquests fons europeus, el seu procés de lliurament, per part
de l’Autoritat de Pagaments, està generant dificultats de finançament en els ens locals
de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, raó per la qual la Corporació ha
considerat necessari facilitar suport als projectes subvencionats per tal d’afavorir una
inversió estratègica i necessària que, en cas contrari, es veuria afectada,
impossibilitant la seva execució.
Així, la línia de préstecs-pont als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de
Barcelona beneficiaris de subvencions del Programa Operatiu FEDER Viure al Poble i
Viure al Poble Més, es defineixen com una nova línia de crèdit en el marc del
Programa de Suport al Finançament.
La relació jurídica entre la Diputació i cada ens beneficiari sol·licitant d’una línia de
préstecs-pont es subjecta en el Pla de Suport aprovat per la Diputació de Barcelona en
el Ple de 28 de juny de 2012 i publicat al BOPB de data 13 de juliol de 2012, que fixa
els beneficiaris i el procediment a seguir per a la sol·licitud de cada crèdit que atorgui
la Diputació de Barcelona en virtut del conveni signat entre la Diputació de Barcelona i
l’ens beneficiari. En el mateix Ple es va aprovar la minuta de conveni tipus.
L’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra presentà en data 29/08/2012 una sol·licitud d'una
línia de préstecs-pont de 245.125 € per finançar despesa elegible.
Com que la sol·licitud i la documentació presentada s'ajusten a la normativa
esmentada, escau donar tràmit a la petició de l'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
atorgant una línia de préstecs-pont d’un import màxim de 245.125 € que amb caràcter
limitatiu es distribueix tal com s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013
Anualitat 2014
Anualitat 2015

90.000 €
155.125 €
€
€

Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
El punt segon del abans esmentat Pla disposaven que correspon a la Junta de Govern
resoldre l’atorgament de la línia de préstecs-pont.
En conseqüència, en virtut de tot això es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Atorgar una línia de préstecs-pont a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra d’un
import màxim de 245.125 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com
s’especifica a continuació:
Anualitat 2012
Anualitat 2013

90.000 €
155.125 €
78/188

Anualitat 2014
Anualitat 2015

-

€
€

amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82125 pel que fa a l’anualitat
2012 i a les anàlogues en els pressupostos següents, condicionades a l’existència de
crèdit.
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona
passaran a l’anualitat següent.
Segon.- Aprovar la formalització d'un conveni a fi de regular i documentar la relació
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, d'acord amb la
minuta tipus, que es va aprovar al Ple de 28 de juny de 2012.
Tercer.- Autoritzar el President de la Diputació o persona en qui delegui perquè
representi aquesta institució en la signatura del conveni esmentat.
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària
48.- Dictamen que proposa declarar un vehicle, que consta a l’Inventari de Béns
de la Corporació, com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari i
autoritzar la seva cessió gratuïta a favor del Consell Comarcal del Berguedà.- La
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
La Gerència de Serveis d’Espais Naturals d’aquesta Corporació, per escrit de data 5
de novembre de 2012, ha comunicat a aquesta Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària que s’ha de tramitar l’expedient administratiu oportú per a la cessió d’un
vehicle marca Nissan Patrol i matrícula B-1978-PV, al Consell Comarcal del Berguedà.
Atès que el Consell Comarcal del Berguedà ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la
cessió del vehicle Nissan Patrol amb matrícula B-1978-PV.
Vist l’informe tècnic favorable a la declaració de baixa de l’Inventari de data 8 de
novembre de 2012, emès per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, i per la
Secretària General i la Interventora General, segons disposa l’art. 13, punt 2 del
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, i la seva declaració simultània com a efecte no utilitzable.
Atès que l’esmentat bé no pot ésser d’utilitat per cap altre Servei o departament de la
Diputació de Barcelona, degut a les seves característiques tècniques, i al seu grau
d’obsolescència.
Atès que el Consell Comarcal del Berguedà, s’ha mostrat interessat en l’esmentat bé,
per tal de destinar-lo a les seves finalitats específiques, i que està inscrit en el registre
especial previst a la base cinquena de les “Bases Reguladores dels criteris per a la
cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació”, aprovades pel Ple de la
Corporació en data 25 de gener de 1996, (BOPB núm. 35 del 9.2.1996).
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Vistos la Memòria i l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària de
dates 6 i 7 de novembre de 2012, respectivament.
Vist l'apartat 3.2.g) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Declarar el bé moble relacionat, que serà cedit al Consell Comarcal del
Berguedà, com a efecte no utilitzable per a la Diputació de Barcelona, d’acord amb el
que preveuen les “Bases Reguladores dels criteris per a la cessió de béns
mobles”(BOPB núm. 35, del 9.2.1996).
Segon.- Donar de baixa de l’Inventari l’esmentat bé, aplicant el supòsit específic de
“baixa per cessió”.
Tercer.- Autoritzar la cessió gratuïta de l’esmentat bé al Consell Comarcal del
Berguedà, a fi i efecte de continuar rendibilitzant-lo, d’acord amb l’annex que
s’acompanya.
Quart.- Condicionar l’efectivitat de la cessió gratuïta a l’aprovació de l’acceptació
expressa per part del Consell Comarcal del Berguedà, que haurà de ser notificada a la
Diputació de Barcelona.
Cinquè.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Berguedà, per al seu
coneixement i efectes.
49.- Dictamen que proposa cedir l’ús, mitjançant conveni, d’una superfície de
161,50 m2 del local comercial de la planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili
Juncadella, núms. 9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona, a
favor de l’Ajuntament d’aquesta població, per a menjador escolar.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que la Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat a la Plaça Emili
Juncadella, núms. 9-11, al terme municipal de Montesquiu procedent de la Herència
Mercedes Juncadella i Vidal, segons escriptura realitzada pel notari de Barcelona,
senyor Ramon Faus i Esteve de 25 de maig de 1977.
Vist que aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la Corporació amb la
naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de terreny
i F001023 a nivell d’edifici.
Vist que a l’esmentat immoble es troba un local comercial en planta baixa i soterrani,
amb una superfície de 375 m².
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Vist l’escrit de l’Ajuntament de Montesquiu, de 30 de maig de 2012, en virtut del qual
es sol·licita la cessió de 161,50 m² d’aquest local en planta baixa davant la peremptòria
necessitat d’un espai per a destinar-ho a menjador de l’escola CEIP El Rocal.
Atès que no està previst que el local comercial en planta baixa i soterrani de l’immoble
de la Plaça Emili Juncadella, núms. 9-11, de Montesquiu, sigui ocupat pels serveis de
la Diputació de Barcelona.
Vist que en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012 la Junta de Govern va aprovar
iniciar expedient de cessió d’ús per quatre anys a favor de l’Ajuntament de
Montesquiu, amb caràcter gratuït, d’una superfície de 161,50 m² del local comercial en
planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, núms. 9-11 de Montesquiu,
propietat de la Diputació de Barcelona; per a destinar-ho a menjador escolar, mentre
s’enllestien els tràmits per a la signatura d’un conveni entre las parts que reguli la
cessió de l’ús que, autoritzant l’executivitat de les obres d’adaptació i millora.
Vist que aquest expedient es va sotmetre al tràmit d’informació pública per un període
de 20 dies hàbils, des del dia 31 de juliol de 2012 fins el dia 23 d’agost de 2012,
ambdós inclosos, mitjançant publicació en el BOPB i exposició d’edicte al tauler
d’anuncis de la Corporació sense que durant aquest període d’exposició pública s’hagi
presentat cap al·legació o reclamació en relació al mateix.
Vist a la Memòria justificativa i l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió
Immobiliària, ambdós de data 19 de novembre de 2012.
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació donar suport a l’Ajuntament de Montesquiu
a fi de que pugui instal·lar un menjador escolar.
Atès el que disposa l’article 5 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les Bases de Règim local, segons el qual les entitats locals, per al compliment de les
seves finalitats i en àmbit de les seves respectives competències, tindran plena
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe
de béns.
Atès que segons l’art. 55, lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim local, en les relacions recíproques entre les diferents administracions,
aquestes hauran de prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència actives
que les altres administracions puguin precisar per a l’eficaç compliment de les seves
activitats, en relació amb els articles 5 i 10 d’aquesta norma i en relació així mateix
amb l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 183 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, reguladora del Patrimoni de les Administracions Publiques.
Atès el que disposen l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni
de les Administracions Públiques, en relació amb l’article 72.3 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, que
admeten l’adjudicació directa com a procediment per a la utilització de béns
patrimonials, en funció de la prestació de serveis i promoció socials que facin prevaler
una rendibilitat social per damunt de la rendibilitat econòmica.
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Vist l’apartat 3.2.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
sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns que
elevi a la Junta de Govern, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Montesquiu, de cessió d’us d’una superfície de 161,50 m² del local
comercial en planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, núms. 9-11 de
Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona a favor de l’Ajuntament de
Montesquiu d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS PER QUATRE ANYS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT
DE MONTESQUIU D’UNA SUPERFÍCIE DE 161,50 m² DEL LOCAL COMERCIAL EN
PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE LA PLAÇA EMILI JUNCADELLA, NÚMS. 9-11 DE
MONTESQUIU, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns, Sr. Carles Rossinyol i Vidal, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 447/2012, de 31 de maig de 2012 i
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012; assistit per la secretaria delegada, Sra. Júlia
Fajardo García, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la
corporació núm. 3538/2012, de 2 de maig de 2012 i publicat al BOPB de 16 de maig de
2012.
AJUNTAMENT DE MOSTESQUIU, representat per l’Il·lma. Alcaldessa-Presidenta de
l’Ajuntament, Sra. Elisabet Ferreres Vergés, assistida pel secretari de l’Ajuntament
Sr. Jaume Salés Malián.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

Que la Diputació de Barcelona és propietària d’un immoble situat a la Plaça Emili
Juncadella, núms. 9-11, al terme municipal de Montesquiu procedent de la Herència
Mercedes Juncadella i Vidal, segons escriptura realitzada pel notari de Barcelona,
senyor Ramon Faus i Esteve de 25 de maig de 1977.

II.

Que aquest immoble consta inscrit a l’Inventari de béns de la Corporació amb la
naturalesa jurídica de bé patrimonial i amb els codis d’actiu F000071 a nivell de
terreny i F001023 a nivell d’edifici; i que a l’esmentat immoble es troba un local
comercial en planta baixa i soterrani, amb una superfície de 375 m².

III.

Que l’Ajuntament de Montesquiu, ha sol·licitat la cessió de 161,50 m² d’aquest local
en planta baixa davant la peremptòria necessitat d’un espai per a destinar-ho a
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IV.

Que en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012 la Junta de Govern, va aprovar
iniciar expedient de cessió d’ús per quatre anys a favor de l’Ajuntament de
Montesquiu, amb caràcter gratuït, d’una superfície de 161,50 m² del local comercial
en planta baixa de l’edifici de la Plaça Emili Juncadella, núms. 9-11 de Montesquiu,
propietat de la Diputació de Barcelona; per a destinar-ho a menjador escolar.

V.

Que no està previst que el local comercial en planta baixa i soterrani de l’immoble de
la Plaça Emili Juncadella, núms. 9-11, de Montesquiu, siguin ocupats pels serveis de
la Diputació de Barcelona.

VI.

Que segons el que disposa l’art. 55, lletra d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del Règim local, en relació amb els articles 5 i 10 d’aquesta norma, amb
l’article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i amb l’art. 183 de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, reguladora del Patrimoni de les Administracions Publiques, pel que
respecta a les relacions recíproques entre les diferents administracions, així com els
articles 8.1 i 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del Patrimoni de
les Administracions Publiques, normativa bàsica, juntament amb els art. 203 i 219 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i
de Règim local de Catalunya, ei els arts. 8 i 72 del Reglament del patrimoni dels ens
locals de Catalunya, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que fa als
principis relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials.

VII.

Que és voluntat de la Diputació de Barcelona, d’acord amb les seves finalitats de
cooperació i ajut als municipis, donar suport a l’Ajuntament de Montesquiu, mitjançant
la cessió temporal gratuïta de l’esmentat immoble, a fi de poder instal·lar un menjador
escolar.

Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni
La Diputació de Barcelona cedeix l’ús a favor de l’Ajuntament de Montesquiu, amb caràcter
gratuït, sense contraprestació econòmica, d’una superfície de 161,50 m² d’acord amb el
plànol annex, del local comercial en planta baixa de l’edifici de la Pl. Emili Juncadella, núms.
9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona; per a destinar-los a menjador
escolar de l’escola CEIP El Rocal.
Segon.- Vigència i prorroga del conveni
La cessió tindrà una vigència inicial de 4 anys, que es podrà prorrogar de forma expressa,
fins a un màxim global de 6 anys, a comptar des de l’endemà de la data de l’última signatura
del present conveni.
Tercer.- Despeses, permisos i llicencies
Seran a compte i càrrec de l’Ajuntament de Montesquiu totes les despeses així com
qualsevol tipus d’impost, arbitris i taxes que graven la propietat dels espais cedits o que es
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derivin de la instal·lació i obertura de les instal·lacions. Així mateix l’Ajuntament de
Montesquiu es responsable de sol·licitar tots els permisos, autoritzacions o llicencies que
comporti la instal·lació i obertura del menjador, i seran del seu càrrec aquelles obres
d’adaptació que calgui fer quan a l’obtenció de les esmentades autoritzacions ho requereixi.
Quart.- Obres menors
La realització d’obres requerirà l’autorització prèvia i la supervisió de la Diputació de
Barcelona, excepte petites reparacions de manteniment de instal·lacions. Les mateixes
restaran en benefici de la propietat.
Cinquè.- Subministraments continus
Els serveis i subministraments aniran a càrrec de l’Ajuntament de Montesquiu, el qual haurà
de contractar-los amb les empreses subministradores, així com també seran al seu càrrec
l’adquisició, reparació i conservació del comptadors corresponents.
Sisè.- Responsabilitats
La Diputació de Barcelona restarà exonerada de tota responsabilitat de tipus civil o penal
per les vicissituds que es puguin produir en els espais cedits a l’Ajuntament de Montesquiu.
La Diputació de Barcelona no adquireix cap responsabilitat en la custòdia o seguretat
respecte a les instal·lacions, mobiliari o dotació en general dels espais cedits.
Setè.- Rescabalament de danys
Els espais es cedeixen en l’estat actual que es troben, per tant, qualsevol desperfecte que hi
hagi al mateix sempre que no es consideri un element comú de l’edifici, anirà a càrrec de
l’Ajuntament de Montesquiu.
L’Ajuntament de Montesquiu rescabalarà a la Diputació de Barcelona l’import dels danys i
perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais cedits, quan hagi
causa imputable al funcionament i/o activitats desenvolupades en ells, sense perjudici de
què puguin reclamar aquest import contra els causants directes dels danys.
Vuitè.- Pòlissa d’assegurança
Amb aquesta finalitat indicada en els dos pactes anteriors, l’Ajuntament de Montesquiu
inclourà a les seves pòlisses d’assegurança a la cobertura dels danys que per determinades
causes es puguin produir sobre els béns objecte d’aquest conveni i haurà de facilitar a la
Diputació de Barcelona, certificat de la companyia acreditant l’esmentada cobertura.
Novè.- Causes de rescissió
A més dels supòsits legalment previstos, el present conveni extingirà els seus efectes per
les següents causes:
a) Per l’actuació de qualsevol de les parts que suposi un incompliment de les condicions
establertes en el present conveni.
b) La Diputació de Barcelona es reserva la facultat de rescindir unilateralment el present
conveni, si així es justifiqués per imperatiu legal, per raons d’interès públic, per canvi de
qualificació jurídica i/o destí o en els criteris d’apreciació que van motivar la inicial cessió
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Desè.- Resolució de conflictes
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació en la resolució de
les qüestions que es poguessin produir tant respecte a la interpretació com a la aplicació
dels pactes en el present conveni, amb exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció,
el procediment administratiu i contenciós administratiu amb competència a la província de
Barcelona.
Onzè.- Reversió dels espais cedits
Es revertirà automàticament de ple dret al patrimoni de la Diputació de Barcelona, d’acord
amb l’art. 50 del Reial Decret 336/1988 de 17 d'octubre del Reglament del Patrimoni dels
ens locals, amb dret a rebre si s’escau el valor dels danys i perjudicis causats i el del
detriment experimentat pel bé; si no es destina a l'ús previst en el termini fixat o deixa de
ser-hi destinat, de manera que, demostrada la no-destinació del bé a l'ús previst, n'hi haurà
prou amb l'acta notarial de constatació de fets, notificada en forma legal, perquè la reversió
produeixi els seus efectes.”
“ANNEX AL CONVENI PER A LA CESSIÓ D’ÚS PER QUATRE ANYS A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU D’UNA SUPERFÍCIE DE 161,50 m² DEL LOCAL
COMERCIAL EN PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE LA PLAÇA EMILI JUNCADELLA,
NÚMS. 9-11 DE MONTESQUIU, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Plànol indicatiu dels espais a cedir a l’Ajuntament de Montesquiu

”
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Segon.- Notificar la present resolució als interessats, pel seu coneixement i efectes.
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ
Gerència de Serveis de Turisme
50.- Dictamen que proposa aprovar l’aportació corresponent a l’any 2012, per un
import de cent cinquanta mil (150.000) €, per fer front a les obligacions
dimanants del conveni de col·laboració vigent entre la Diputació de Barcelona i
la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, per portar a terme la
difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en
Destinacions (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.- 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, a través de la Gerència de Serveis de Turisme, té com a
objectiu impulsar la implantació de sistemes de qualitat turística en les destinacions
turístiques de la província de Barcelona, en especial en aquelles que tenen definit un
ens de gestió participat tant pel sector públic com pel sector privat.
L’any 1999 es va aprovar el Pla del Turisme de qualitat del Turisme Espanyol
(2000-2006) i, posteriorment, al 2007 el Pla del Turisme Espanyol 2008-2012, prèvia
aprovació del mateix per part del Consell Espanyol del Turisme i la Conferència
Sectorial de Turisme, també l’any 2007. En virtut d’aquests Plans, la política de qualitat
turística s’ha convertit en un factor fonamental de diferenciació i de competitivitat de
les empreses i del conjunt del sector turístic.
La Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç l’any
2000, va posar en marxa el projecte Sistema de Qualitat Turística Espanyol en Destins
(SCTE Destinos) que respon a la necessitat de dotar als destins turístics de
mecanismes que permetin integrar i focalitzar les actuacions de millora de la qualitat
turística realitzades sota un objectiu global comú.
Des de l’any 2005, la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona ha
signat acords de col·laboració amb la Secretaria General de Turisme del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb
l’objecte de portar a terme la difusió i la implantació del Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destins (SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona. Així
es va signar conveni en data 21 de novembre de 2005, 14 de desembre de 2006 i 10
de juny de 2008. Aquest últim per un període de tres anys que va finalitzar la vigència
el 31 de desembre de 2010.
En data 11 de febrer de 2011, la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme
d’Espanya, que és l’organisme que actualment té la competència de desenvolupar els
plans i programes que promouen la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i la
competitivitat dels productes i destins turístics, en virtut del Reial Decret 561/2009,
compartint la necessitat de sumar esforços en el desenvolupament de les polítiques de
recolzament a la millora de la qualitat turística en destins, van establir un marc de
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col·laboració que ha permès avançar cap a objectius comuns, tractant d’evitar
duplicitat d’actuacions i economitzant recursos per un període de 3 anys prorrogables
dos anys més per acord de les parts.
El desenvolupament i implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins
a l’àmbit territorial de la província de Barcelona, per part de Diputació de Barcelona,
s’ha fet a través de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.
Així, en data 11 d’abril de 2012 es va signar un conveni per portar a terme la difusió i la
implantació del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions
(SICTED) en l’àmbit territorial de la província de Barcelona, concretament a les
destinacions del Cardener, Vilafranca del Penedès, Berguedà, Vic, Portes del
Montseny, Garraf, Alta Anoia, Vallès Oriental, Baix Llobregat, Costa de BarcelonaMaresme, Vall de Sau Collsacabra, Moianès i Alt Penedès durant el període
2011-2012. Aquest conveni condicionava la seva vigència a l’acord de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de Turisme d’Espanya (TURESPAÑA) per a
continuar el projecte consistent en la difusió i la implantació del Sistema Integral de la
Calidad Turística Española en Destinos (SICTED) en l’àmbit territorial de la província
de Barcelona que té vigència fins el 10 de febrer de 2014.
Vist que l’apart quart de l’esmentat conveni preveu que durant la resta de la vigència
del conveni, les parts decidiran en la reunió de la Comissió de Seguiment l’import que
destinarà la Diputació de Barcelona i es concretaran els treballs a realitzar en cada
una de les anualitats. La Comissió de Seguiment es va reunir el dia 13 de setembre de
2012, en aquesta reunió es van concretar els treballs que es realitzaran durant el
període 2012-2013 i es va fixar en 150.000 € l’import que destinarà la Diputació de
Barcelona per finançar les despeses que es produeixin per la implantació i difusió del
SICTED.
Atès que durant l’any 2012 s’han produït canvis significatius en alguns dels ens
gestors del projecte al territori provincial. En aquest sentit els consorcis del Cardener al
Bages, i Portes del Montseny i Vall de Sau Collsacabra a Osona han iniciat o finalitzat
el seu procés de dissolució.
Atès que la Gerència de Serveis de Turisme ha iniciat un procés de reorganització
territorial del turisme que implica una relació conveniada amb les entitats
comarcalitzades del turisme a la província de Barcelona. En aquest sentit es proposa
que totes les comarques de Barcelona treballin en el projecte SICTED durant el 2013.
D’aquesta manera entren a formar part del SICTED l’Anoia (inclou Alta Anoia), Osona
(inclou Portes del Montseny i Vall de Sau-Collsacabra) i Bages (inclou Cardener),
Vallès Occidental.
Vist que la Gerència de Serveis de Turisme té consignat en el seu Pressupost
nominativament aquest import, per atendre les obligacions econòmiques assumides
per aquesta Diputació en virtut del conveni signat amb la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació el dia 11 d’abril de 2012.
Vist el que estableix el punt 3.4.i.3), de la Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
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dictada en execució del Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig
de 2012, i publicada al BOPB de data 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Fixar l’aportació corresponent a l’any 2012, en la quantitat de cent cinquanta
mil (150.000) €, per fer front a les obligacions dimanants del conveni formalitzat en
data 11 d’abril de 2012 entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria Navegació que té per objecte portar a terme la difusió i la implantació del
Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinacions (SICTED) en l’àmbit
territorial de la província de Barcelona, concretament a les destinacions de l’Alt
Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès
Occidental, Vallès Oriental, Moianès, Vic i Vilafranca del Penedès durant el període
2012-2013, d’acord amb el pacte tercer i quart de l’esmentat conveni.
Segon.- Autoritzar i disposar una despesa de cent cinquanta mil (150.000) €, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/30201/432A1/48901, del pressupost de l’exercici
2012 d’acord amb el pacte Quart del conveni, en base a les raons adduïdes a la part
expositiva de la present resolució.
Tercer.- La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació haurà de justificar
l’aportació corresponent a l’any 2012 com a màxim el dia 30 de novembre de 2013,
seguint els requeriments continguts al pacte Cinquè del conveni vigent.
Quart.- El pagament es realitzarà d’un sol cop prèvia la presentació dins dels terminis
establerts en la documentació justificativa esmentada en el pacte Cinquè del conveni i
tal com estableix el pacte Sisè.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona.
Gerència de Serveis d’Esports
51.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc amb la
Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Centre d’Estudis Olímpics i de
l’Esport, en l’àmbit de la formació, recerca i intercanvi d’informació en matèria
esportiva, durant el període 2012-2015.- 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:
Dins de les competències de les Diputacions establertes per l’article 36 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i l’article 91 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya,
es troben les de cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis i
altres entitats locals de la província.
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L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Gerència de Serveis d’Esports de
la Diputació de Barcelona valora positivament la trajectòria consolidada de
col·laboracions amb el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport (CEO) i la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), des de l’any 1991, concretada en diferents convenis
que han permès la realització d’estudis, projectes de recerca i difusió en l'àmbit de
l’esport i l’olimpisme.
Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona compta amb l’únic centre de projecció
internacional en matèria d’olimpisme i educació en els valors de l’esport, del que en
formen part l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Comitè Olímpic
Espanyol, és voluntat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Gerència
de Serveis d’Esports establir una via de col·laboració amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, en matèria d’esports en l’àmbit de la formació, la recerca i l’intercanvi
d’informació.
Atès que la figura més adient per regular aquesta col·laboració és l’establiment d’un
conveni marc i que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2012 sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477, de 31 de maig de
21012,
Vist que correspon al President delegat d’Àrea la signatura dels convenis que siguin
conseqüència del funcionament dels serveis del seu àmbit en aquells supòsits en que
la representació no sigui exercida per la Presidència de la Diputació de Barcelona o
per un/a Diputat/da delegat/da, d’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.d) de la
Refosa 1/2012 sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm.
4477, de 31 de maig de 21012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la formalització d’un conveni marc amb la Universitat Autònoma de
Barcelona, a través del Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport, per establir les
condicions generals que regularan la col·laboració d’ambdues institucions en l’àmbit de
la formació, recerca i intercanvi d’informació en matèria esportiva durant el període
2012-2015, d’acord amb la minuta que es transcriu a continuació:
“CONVENI MARC AMB LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, A TRAVÉS
DEL CENTRE D’ESTUDIS OLÍMPICS I DE L’ESPORT, PER ESTABLIR LES
CONDICIONS GENERALS QUE REGULARAN LA COL·LABORACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA
FORMACIÓ, LA RECERCA I L’INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN MATÈRIA ESPORTIVA
DURANT EL PERÍODE 2012-2015.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. Alberto Fernández Díaz, Vicepresident 1r. i President Delegat de
l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, assistit per
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la Sra. Rosa Ma. Artiaga Gil, Secretària delegada de la Corporació, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de data 8 de setembre de 2011 de
delegació de funcions, publicat al BOPB de 23 de setembre de 2011.
D'una altra part, el doctor Ferran Sancho i Pifarré, rector Magnífic de la Universitat
Autònoma de Barcelona, segons Decret 64/2012, de 12 de juny, publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 6149 de 14 de juny, com a representant d’aquesta, amb seu
social a Bellaterra, campus universitari (08193 Barcelona) i amb NIF número Q-0818002-H,
en virtut de les competències que li atorga l’article 75, punt m, dels Estatuts.
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per a la formalització del
present conveni i exposen a títol de preàmbul els següents
ANTECEDENTS
I.-

Dins de les competències de les Diputacions establertes per l’article 36 de la llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, i l’article 91 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de Llei municipal i de règim local de Catalunya,
es troben les de cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis i
altres entitats locals de la província.

II.-

L’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Gerència de Serveis d’Esports de
la Diputació de Barcelona valora positivament la trajectòria consolidada de
col·laboracions amb el Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport (CEO) i la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), des de l’any 1991, concretada en diferents convenis
que han permès la realització d’estudis, projectes de recerca i difusió en l'àmbit de
l’esport i l’olimpisme.

III.-

Vist que la Universitat Autònoma de Barcelona compta amb l’únic centre de projecció
internacional en matèria d’olimpisme i educació en els valors de l’esport, del que en
formen part l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Comitè
Olímpic Espanyol, és voluntat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació,
Gerència de Serveis d’Esports establir una via de col·laboració amb la Universitat
Autònoma de Barcelona, en matèria d’esports en l’àmbit de la formació, la recerca i
l’intercanvi d’informació.

IV.-

Atès que la figura més adient per regular aquesta col·laboració és l’establiment d’un
conveni marc i que la competència per a la seva aprovació correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb el que disposa l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2012 sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477, de 31 de maig de
21012.

V.-

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de
data...........................s’aprovà la minuta del present conveni marc i s’autoritzà la seva
formalització.

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.- L’objecte del present Conveni marc és establir les condicions generals que
regularan la col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del Centre
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d’Estudis Olímpics i de l’Esport, en l’àmbit de la formació, la recerca i l’intercanvi
d’informació en matèria esportiva durant el període 2012-2015.
Segon.- Els objectius específics del present Conveni són els següents:
a. Possibilitar les vies de col·laboració en els àmbits següents:
 Assessorament en activitats de formació i actualització coneixements dels tècnics i
gestors de l’esport, mitjançant cursos i seminaris organitzats per una de les dues
institucions o conjuntament per ambdues. Preferentment els àmbits de treball seran:
cohesió social i esport i valors de l’esport; organització i impacte econòmic
d’esdeveniments esportius; comunicació institucional, noves tecnologies i xarxes
socials.
 Assistència gratuïta dels tècnics de la Gerència de Serveis d’Esports i amb condicions
avantatjoses per als tècnics esportius municipals a les activitats formatives
organitzades pel CEO-UAB.
b. Impulsar la recerca científica sobre els temes següents:
 Elaboració d’estudis i projectes d’investigació. Preferentment els àmbits de treball
seran: cohesió social i esport i valors de l’esport, organització i impacte econòmic
d’esdeveniments esportius.
 Organització de jornades, simposis o congressos sobre els temes preferents definits
en el present conveni.
 Altres vies de col·laboració.
c. Utilització per ambdues entitats de les instal·lacions respectives per als objectius
del present Conveni.
Tercer.- En el cas de projectes de col·laboració que comptin amb finançament i que
estableixin compensacions econòmiques es posaran en pràctica mitjançant l’establiment
d’acords específics entre ambdues institucions, els quals hauran d’incloure les qüestions
següents:
1. Definició de l’objectiu que es persegueix.
2. Descripció del programa de treball, amb especificació del seu contingut i indicació del
calendari i la forma de seguiment.
3. Especificació dels compromisos de cadascuna de les parts implicades quant a:
a. El treball o la funció que farà cadascuna d’elles.
b. L’aportació de recursos materials i humans de cada institució.
c. En el cas d’estudis i treballs de recerca, les condicions de publicació i difusió.
Quart.- Les aportacions de recursos materials i humans en el marc d’aquest conveni no
comportaran l’existència d’obligacions de caràcter econòmic per a cap de les parts.
Cinquè.- Per al desenvolupament i seguiment del present Conveni, es constituirà una
Comissió formada pels membres següents o persones en qui deleguin:


El gerent de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui.



El coordinador general, o persona en qui delegui, del CEO-UAB de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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Els membres de la Comissió podran delegar en altres representants de la mateixa institució
de la que en són responsables. Aquesta Comissió es reunirà, com a mínim, un cop l’any per
tal d’establir el programa d’acords i activitats.
Per al seguiment dels acords específics a què fa referència el pacte tercer del present
Conveni, es constituiran les Comissions adients, els membres de les quals seran els de la
Comissió de seguiment, i els responsables dels acords.
Sisè.- El present Conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura fins el 31 de
desembre de 2015.
Setè.- Són causes de resolució del present Conveni:
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) La denúncia d’una de les parts, feta per escrit, amb un mínim de dos mesos
d’anticipació.
c) Les generals establertes per la legislació vigent.
La resolució del present Conveni no afectarà a la durada dels acords específics, que
continuaran vigents d’acord amb les dates establertes en els documents respectius.

Segon.- Notificar els presents Acords als interessats.
ÀREA DE CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES
Gerència de Serveis de Cultura
52.- Dictamen que proposa disminuir l’import d’una subvenció concedida
mitjançant signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el
marc del Pla de Concertació 2008-2011, àmbit infraestructures i equipaments,
destinada a finançar l’actuació en el Teatre Auditori Can Rius per canvi de
necessitat preacordada.- 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:
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en el
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona.
Atès que inicialment es va concertar la següent necessitat en el marc del Pla XBMQ:
Necessitat preacordada objecte de canvi
Teatre-auditori Can Rius

Aportació
Diputació

Any
d’inici

173.209,53 €

2011

Tipus de
suport
Suport
econòmic

Centre gestor
Oficina de Difusió Artística

Atès que l’Oficina de Difusió Artística dóna la conformitat a la petició d’un canvi de
destinació en els següents termes:
Nova necessitat preacordada
Teatre-auditori Can Rius

Aportació
Diputació

Any
d’inici

154.849,53 €

2011
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Tipus de
suport
Suport
econòmic

Centre gestor
Oficina de Difusió Artística

Aportació
Diputació

Nova necessitat preacordada
Adequació contra incendis
d’Iniciatives Empresarials

al

Centre

Any
d’inici

18.360 €

2012

Tipus de
suport
Suport
econòmic

Centre gestor
Servei d’Equipaments i Espai
Públic

Atès que l’Ajuntament de Caldes de Montbui va presentar amb data 1 de juny de 2011
al Registre General d’Entrada de la Diputació de Barcelona (núm. registre
1100040023) el document de tramitació del preacord (XG-0101) sol·licitant la
tramitació per un import de cent cinquanta-dos mil vuit-cents (152.800) € per a la
necessitat preacordada Teatre Auditori de Can Rius.
Atès que en data 29 de setembre de 2011 (registre d’acords 533/11), la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar un dictamen, en desenvolupament del
Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de qualitat
2008-2011, pel qual s’aprovava un conveni específic amb les dades identificatives
següents
Ens local:
NIF:
Actuació:

Periodificació de
l’aportació de la Diputació

Codi XBMQ:
Tipus de suport:
Centre Gestor

Ajuntament de Caldes de Montbui
P0803300C
Teatre Auditori de Can Rius
2008
<import>
€
2009
<import>
€
2010
<import>
€
2011
152.800
€
2012
<import>
€
Total
152.800
€
11/X/77883
Econòmic
Oficina de Difusió Artística

Atès que l’esmentat conveni es va signar el dia 21 d’octubre de 2011 (núm. de registre
de convenis 1170/11).
Atès que amb data 17 de juliol de 2012 l’Ajuntament de Caldes de Montbui va
presentar una justificació total de l’ajut rebut (ultima justificació) per import de
134.439,55 € i que es va fer efectiva a través de l’operació comptable 1204030240.
Vist el punt 10.2.e) de la Refosa número 1/2012, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en
execució del decret de la presidència de data 31 de maig de 2012 i publicada en el
BOPB de 6 de juny de 2012, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern de data 29 de
setembre de 2011 referent a la subvenció per a l’actuació Teatre Auditori Can Rius,
amb codi XBMQ 11/X/77883, en el sentit de disminuir l’aportació econòmica inicial de
cent cinquanta-dos mil vuit-cents (152.800) € amb la quantitat de divuit mil tres-cents
seixanta euros amb quaranta-cinc cèntims (18.360,45) € resultant una aportació
econòmica per aquest concepte de cent trenta-quatre mil quatre-cents trenta-nou
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euros amb cinquanta-cinc cèntims (134.439,55) €, motivat per la reducció de l’import i
un canvi de necessitat preacordada.
Segon.- Imputar la disminució de
divuit mil tres-cents seixanta euros amb
quaranta-cinc cèntims (18.360,45) € a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/76260
de l’exercici 2012.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui per al seu
coneixement i efectes.
53.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria, per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb
les seves bases reguladores dins les programacions d’arts escèniques i
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on
la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre. Curs escolar 2012-2013.- 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 a 12 de setembre de 2012 (registre d’acords 515/12) es varen aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores per
a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a les
programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de
la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre per al
curs escolar 2012-2013 (publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 25 de setembre de 2012), d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament
per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província
número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009.
Amb data 11 d’octubre de 2012 (registre d’acords 593/12) es va aprovar per acord de
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, la convocatòria per a la concessió de
subvencions règim de concurrència competitiva per a les programacions d’arts
escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la província de
Barcelona on la Diputació de Barcelona no oferta el programa Anem al Teatre per al
curs 2012-2013. Aquesta convocatòria va ser publicada al BOPB de data 19 d’octubre
de 2012.
Atès que el dia 7 de novembre de 2012 va finalitzar el termini de presentació
d’instàncies per a aquesta convocatòria.
De conformitat amb l’article 9 de l’esmentada convocatòria de concessió de
subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
s’ha constituït un òrgan col·legiat integrat per la Diputada delegada de Cultura (com a
presidenta de l’Òrgan responsable), pel Coordinador en matèria de Cultura, per la
Coordinadora en matèria d’Educació, per un/a representant de la Presidència de la
Corporació, per un/a representant de la Presidència delegada de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies, pel Gerent de serveis de Cultura, pel Gerent de
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serveis d’Educació, per un tècnic en matèria de Cultura i per un/a tècnica en matèria
d’Educació; per dirigir la instrucció del procediment i formular la corresponent proposta
de resolució de la convocatòria 04393/12, un cop s’ha procedit a la valoració de les
sol·licituds, en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació dels criteris de
valoració previstos en les Bases.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds i que
consta a l’expedient.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 10 h. del dia 27 de novembre de 2012 i que
consta a l’expedient.
Atès que el pressupost màxim que la Junta de Govern de data 11 d’octubre de 2012
va aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de dos-cents quaranta mil
(240.000)€, dels quals cent vint mil (120.000) € corresponen a l’exercici pressupostari
2012 i cent vint mil (120.000) € corresponent a l’exercici pressupostari 2013,
inicialment amb càrrec a les aplicacions pressupostàries: G/40103/335A0/46201,
G/40103/335A0/46300,G/40103/335A0/46505,G/40103/335A0/46705,G/40103/335A0/
46905 i G/40103/335A0/48905, tot i que l’import total de cadascuna d’aquestes
aplicacions pressupostàries dependrà de la naturalesa diversa dels possibles
beneficiaris.
Vist l’apartat 3.3 e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva, a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la Diputació
de Barcelona, per a les programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a
escolars en els municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el
programa Anem al Teatre. Curs escolar 2012-2013 i d’acord amb la proposta
formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha estat formalitzada en la
corresponent Acta.
Relació de subvencions estimades:

Ens
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Municipi
Barberà del Vallès
Vallromanes
Viladecans
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Total
punts
225
225
225

%
concedit
sobre el
dèficit
1.649,60 €
50%
2.600,50 €
50%
2.934,25 €
50%

Dèficit del
programa

Import
concedit
arrodonit
825 €
1.300 €
1.467 €

Ens

Municipi

Ajuntament
El Prat de Llobregat
Ajuntament
Hospitalet de Llobregat
Ajuntament
L'Ametlla del Vallès
Ajuntament
Cànoves i Samalús
Ajuntament
Cardedeu
Patronat Municipal de Serveis
Gavà
Comunitaris de l'Ajuntament
Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i
Les Franqueses del Vallès
Joventut
Ajuntament
Montmeló
Ajuntament
Parets del Vallès
Ajuntament
Sabadell
Patronat Municipal
Terrassa
d'Educació
Ajuntament
Torrelles de Llobregat
Ajuntament
Matadepera
Ajuntament
Rellinars
Ajuntament
Ullastrell
Ajuntament
Vacarisses
Ajuntament
Viladecavalls
Ajuntament
Aiguafreda
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntament
Sant Celoni
Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament
Corbera de Llobregat
Patronat Municipal
Sant Cugat del Vallès
d'Educació de l'Ajuntament
Ajuntament
Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament
Sant Feliu de Codines
Ajuntament
Sant Andreu de la Barca
Patronat Municipal de Cultura Ripollet
Ajuntament
La Llagosta
Patronat Municipal de
Sant Esteve Sesrovires
l'Ajuntament
Ajuntament
Olesa de Montserrat
Ajuntament
Collbató
Institut Municipal d'Educació
Mollet del Vallès
Ajuntament
Vilalba Sasserra
Ajuntament
Vilanova del Vallès
Ajuntament
Sant Quirze del Vallès
Ajuntament
Caldes de Montbui
Ajuntament
Sant Adrià de Besòs
Ajuntament
Granollers
Ajuntament
Palau-Solità i Plegamans
Ajuntament
Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament
Figaró Montmany
Ajuntament
Montornès del Vallès
Sant Esteve de
Ajuntament
Palautordera
Santa Maria de
Ajuntament
Palautordera
Ajuntament
Vallgorguina
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Total
punts

Dèficit del
programa

222
221
220
220
220

2.266 €
10.128,20 €
2.043,23 €
518,66 €
6.233,34 €

%
concedit
sobre el
dèficit
50%
50%
50%
50%
50%

220

2.953,50 €

50%

1.476 €

220

7.588,95 €

50%

3.794 €

220
220
220

3.810,40 €
9.291,60 €
33.916,25 €

50%
50%
50%

1.905 €
4.630 €
16.958 €

220

14.674,97 €

50%

7.337 €

220
220
220
220
220
220
215
215
215
215
210

371 €
6.864,91 €
452,64 €
720,21 €
4.299,39 €
6.331,74 €
471,94 €
29.069,40 €
3.708,07 €
11.793,35 €
4.428,72 €

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

183 €
3.432 €
226 €
360 €
2.150 €
3.166 €
235 €
14.510 €
1.854 €
5.897 €
2.214 €

210

1.712,10 €

50%

856 €

209
209
207
207
205

3.454,50 €
3.827,88 €
6.266 €
5.587 €
2.073,79 €

45%
45%
45%
45%
45%

1.555 €
1.723 €
2.820 €
2.514 €
933 €

205

1.623 €

45%

730 €

204
204
204
204
203
200
200
200
191
191
190
185
184

4.409,15 €
2.460,85 €
6.041,20 €
260,40 €
4.127 €
8.787,50 €
7.159,44 €
12.234 €
50.837,25 €
15.161,75 €
2.467,15 €
453,63 €
11.948,71 €

45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
40%
40%

1.984 €
1.107 €
2.719 €
117 €
1.857 €
3.954 €
3.222 €
5.505 €
22.877 €
6.823 €
1.110 €
181 €
4.779 €

184

1.775,17 €

40%

710 €

184

2.227,09 €

40%

891 €

184

1.757,37 €

40%

703 €

Import
concedit
arrodonit
1.133 €
5.064 €
1.021 €
260 €
3.117 €

Ens

Total
punts

Municipi

Patronat Municipal de Serveis
d'Atenció a les persones
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament

Dèficit del
programa

%
concedit
sobre el
dèficit

Import
concedit
arrodonit

Martorell

181,5

6.163 €

40%

2.465 €

Tordera
Montcada i Reixac
Castellar del Vallès
Sant Vicenç dels Horts
Cornellà de Llobregat
Sant Joan Despí
Llinars del Vallès
Martorelles

180
176
169
169
165
165
160
158,5

41.224,80 €
12.363 €
10.953,81 €
2.883,75 €
27.802,53 €
2.406 €
3.673,75 €
1.360,60 €

40%
40%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

16.490 €
4.945 €
3.286 €
865 €
8.341 €
722 €
1.102 €
408 €

Segon.- Declarar estimades totes les sol·licituds presentades ja que no s’ha presentat
cap sol·licitud fora de termini i tots els requeriments realitzats a les sol·licituds han
donat resposta subsanant les mancances inicialment detectades.
Tercer.- Autoritzar i disposar una despesa total de cent noranta-dos mil vuit-cents vuit
(192.808) € per al curs escolar 2012-2013, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries G/40103/335A0/46201 i G/40103/335A0/46300 del pressupost 2012 i
les aplicacions pressupostàries anàlogues del 2013 per fer front a les subvencions que
s’atorgen
Quart.- Declarar la pluriannualitat de la despesa i per tant satisfer amb càrrec al
pressupost de l’any 2012 la quantitat global de noranta-sis mil quatre-cents quatre
(96.404) €, dels quals vuitanta-nou mil cent quaranta-nou (89.149) € aniran amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46201 i set mil dos-cents cinquanta-cinc
(7.255) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46300; i amb càrrec
al pressupost de l’any 2013 la quantitat global de noranta-sis mil quatre-cents quatre
(96.404) €, dels quals vuitanta-nou mil cent quaranta-nou (89.149) € aniran amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46201 i set mil dos-cents cinquanta-cinc
(7.255) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46300, d’acord amb
el següent detall:
NIF

Ens

Municipi

P0825200I
P0829700D
P0830200B
P0816800G
P0810000J
P0800500A
P0804100F
P0804500G

Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Ajuntament
Patronat
Municipal de
Serveis
Comunitaris
de
l'Ajuntament

Barberà del Vallès
Vallromanes
Viladecans
El Prat de Llobregat
Hospitalet de Llobregat
L'Ametlla del Vallès
Cànoves i Samalús
Cardedeu

P5808802B

Gavà

Import
concedit
arrodonit
825 €
1.300 €
1.467 €
1.133 €
5.064 €
1.021 €
260 €
3.117 €

1.476 €

Anualitat
2012

Anualitat
2013

412,50 €
412,50 €
650 €
650 €
733,50 €
733,50 €
566,50 €
566,50 €
2.532 €
2.532 €
510,50 €
510,50 €
130 €
130 €
1.558,50 € 1.558,50 €

738 €

Operació comptable /
posicions
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991

/
/
/
/
/
/
/
/

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16

738 €
1203004991 / 17-18
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NIF

Ens

Municipi

P0830700A
P0831000E
P0823800H
P0803300C
P0819300E

Patronat
Municipal de
Les Franqueses del
Cultura,
Vallès
Educació,
Infància i
Joventut
Ajuntament
Montmeló
Ajuntament
Parets del Vallès
Ajuntament
Sabadell
Patronat
Municipal
Terrassa
d'Educació
Ajuntament
Torrelles de Llobregat
Ajuntament
Matadepera
Ajuntament
Rellinars
Ajuntament
Ullastrell
Ajuntament
Vacarisses
Ajuntament
Viladecavalls
Ajuntament
Aiguafreda
Mancomunitat de la Vall del Tenes
Ajuntament
Sant Celoni
Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament
Corbera de Llobregat
Patronat
Municipal
d'Educació
Sant Cugat del Vallès
de
l'Ajuntament
Ajuntament
Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament
Sant Feliu de Codines
Sant Andreu de la
Ajuntament
Barca
Patronat
Municipal de Ripollet
Cultura
Ajuntament
La Llagosta
Patronat
Municipal de Sant Esteve Sesrovires
l'Ajuntament
Ajuntament
Olesa de Montserrat
Ajuntament
Collbató
Institut
Municipal
Mollet del Vallès
d'Educació
Ajuntament
Vilalba Sasserra
Ajuntament
Vilanova del Vallès
Ajuntament
Sant Quirze del Vallès
Ajuntament
Caldes de Montbui
Ajuntament
Sant Adrià de Besòs

P0809500B

Ajuntament

P5808501J

P0813400I
P0815800H
P0818600I
P5827901I
P0828900A
P0811900J
P0817800F
P0829000I
P0829100G
P0830100D
P0801400C
P5809508D
P0820100F
P0821000G
P0807100C

V08901910

P0823400G
P0820900I
P0819500J
G08894644
P0810400B
P5820701J
P0814600C
P0806800I
P5812302G

P0815500D Ajuntament
P0819700F

Ajuntament

P0813300A
P0813500F

Ajuntament
Ajuntament

P0820600E

Ajuntament

P0825900D Ajuntament
P0829500H Ajuntament

Granollers
Palau-Solità i
Plegamans
Sant Antoni de
Vilamajor
Figaró Montmany
Montornès del Vallès
Sant Esteve de
Palautordera
Santa Maria de
Palautordera
Vallgorguina

Import
concedit
arrodonit

Anualitat
2012

3.794 €

1.897 €

1.905 €
4.630 €
16.958 €

952,50 €
2.315 €
8.479 €

7.337 €

3.668,50 €

183 €
3.432 €
226 €
360 €
2.150 €
3.166 €
235 €
14.510 €
1.854 €
5.897 €
2.214 €

Anualitat
2013

1.897 €

Operació comptable /
posicions

1203004991 / 19-20

952,50 € 1203004991 / 21-22
2.315 € 1203004991 / 23-24
8.479 € 1203004991 / 25-26
1203004991 / 27-28
3.668,50 €

91,50 €
91,50 €
1.716 €
1.716 €
113 €
113 €
180 €
180 €
1.075 €
1.075 €
1.583 €
1.583 €
117,50 €
117,50 €
7.255 €
7.255 €
927 €
927 €
2.948,50 € 2.948,50 €
1.107 €
1.107 €

428 €

1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50

856 €

428 €

1.555 €
1.723 €

777,50 €
861,50 €

2.820 €

1.410 €

777,50 € 1203004991 / 53-54
861,50 € 1203004991 / 55-56
1203004991 / 57-58
1.410 €

2.514 €

1.257 €

1.257 € 1203004991 / 59-60

933 €

466,50 €

466,50 € 1203004991 / 61-62

730 €

365 €

365 € 1203004991 / 63-64

1.984 €
1.107 €

992 €
553,50 €

992 € 1203004991 / 65-66
553,50 € 1203004991 / 67-68

2.719 €

1.359,50 €

1.359,50 € 1203004991 / 69-70

117 €
1.857 €
3.954 €
3.222 €
5.505 €

58,50 €
58,50 €
928,50 €
928,50 €
1.977 €
1.977 €
1.611 €
1.611 €
2.752,50 € 2.752,50 €
11.438,50
22.877 € 11.438,50 €
€
6.823 €

3.411,50 €

3.411,50 €

1.110 €

555 €

555 €

181 €
4.779 €
710 €

1203004991 / 51-52

1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991
1203004991

/
/
/
/
/
/

71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82

1203004991 / 83-84
1203004991 / 85-86

90,50 €
90,50 € 1203004991 / 87-88
2.389,50 € 2.389,50 € 1203004991 / 89-90
1203004991 / 91-92
355 €
355 €
1203004991 / 93-94

891 €

445,50 €

445,50 €

703 €

351,50 €

351,50 € 1203004991 / 95-96
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NIF

Ens

Patronat
Municipal de
P5811301J Serveis
d'Atenció a
les persones
P0828400B Ajuntament
P0812400J Ajuntament
P0805000G Ajuntament
P0826300F Ajuntament
P0807200A Ajuntament
P0821600D Ajuntament
P0810500I Ajuntament
P0811400A Ajuntament

Municipi

Martorell

Import
concedit
arrodonit

2.465 €

Tordera
16.490 €
Montcada i Reixac
4.945 €
Castellar del Vallès
3.286 €
Sant Vicenç dels Horts
865 €
Cornellà de Llobregat
8.341 €
Sant Joan Despí
722 €
Llinars del Vallès
1.102 €
Martorelles
408 €
TOTALS 192.808 €

Anualitat
2012

Anualitat
2013

Operació comptable /
posicions

1.232,50 €

1.232,50 € 1203004991 / 97-98

8.245 €
8.245 € 1203004991 / 99-100
2.472,50 € 2.472,50 € 1203004991 / 101-102
1.643 €
1.643 € 1203004991 / 103-104
432,50 €
432,50 € 1203004991 / 105-106
4.170,50 € 4.170,50 € 1203004991 / 107-108
361 €
361 € 1203004991/ 109-110
551 €
551 €
1203004991/ 111-112
204 €
204 €
1203004991/ 113-114
96.404 €
96.404 €

Cinquè.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents:
-

El termini de justificació serà el 15 d’octubre de 2013.
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:

En el cas d’ajuntaments, ens locals, entitats municipals descentralitzades i
organismes autònoms locals.
1) Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques, segons el
model que us podreu descarregar al web del programa, signat pel secretari /
interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació: relació d’obligacions
reconegudes de l’activitat. Per a l’acceptació d’aquest certificat caldrà que les
factures hagin estat aprovades com a obligació reconeguda per l’ens beneficiari de
la subvenció.
Mitjançant aquest certificat, el fedatari públic donarà fe de:
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots
els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat,
així com dels ingressos que financen l’actuació.
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el
100% del seu cost.
c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i
amb la Seguretat Social.
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
3) 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.
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En el cas d’altres ens beneficiaris instrumentals (entitats públiques empresarials,
societats mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals
l’ens local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer
efectiva l’aportació de la Diputació, cal que presentin:
Per subvencions d’import superior a 20.000 €
1) Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
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 del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de
Subvencions.
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
Per subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €
1) Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
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 del cost de l’activitat amb el contingut establert
en l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
2) Balanç econòmic final justificatiu del cost real de l’activitat, segons el model que us
podreu descarregar al web del programa.
En la confecció de la memòria econòmica (1b) s’hauran de tenir en compte els
següents aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a la
seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a
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l’aportació aprovada, el suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en
la proporció que correspongui a la reducció operada.
Tots els models dels documents necessaris per la justificació podran trobar-se a
la
pàgina
web
del
Programa
Anem
al
Teatre
(http://www.diba.cat/web/anemalteatre/descarregues).
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació
gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració
de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació
subvencionada.
Sisè.- Advertir a les entitats beneficiàries que, s’entendrà acceptada tàcitament la
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les
condicions imposades en la concessió.
Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera individualitzada,
en els terminis establerts a l’article 13 de la convocatòria, a fi i efecte que presentin la
documentació oportuna per tal de justificar la subvenció.
Vuitè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 22 de les Bases i l’article 18 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
54.- Dictamen que proposa aprovar la resolució de la convocatòria, per a la
concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, d’acord amb
les seves bases reguladores per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un
sistema per a la venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics
municipals 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 26 de juliol de 2012 (registre de resolucions 480/12) es varen aprovar per
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, les Bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema de
venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals per a l’any
2012 (publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 6 d’agost de
2012), d’acord amb l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona
i de les entitats que en depenen, aprovada definitivament per acord del Ple de 30
d’octubre de 2008, i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 13,
corresponent al dia 15 de gener de 2009.
Amb data 27 de setembre de 2012 (registre de resolucions 564/2012) es va aprovar
per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a l’adquisició, lloguer o actualització d’un sistema de
venda d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals. Any 2012.
Aquesta convocatòria va ser publicada al BOPB de data 5 d’octubre de 2012.
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Atès que el dia 24 d’octubre de 2012 va finalitzar el termini de presentació d’instàncies
per a aquesta convocatòria.
De conformitat amb l’article 9 de l’esmentada convocatòria de concessió de
subvencions, i d’acord amb l’article 63.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol,
s’ha constituït un òrgan col·legiat integrat per la Diputada delegada de Cultura (com a
presidenta de l’Òrgan responsable), pel Coordinador en matèria de Cultura, per un/a
representant de la Presidència de la Corporació, per un/a representant de la
Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, pel Gerent dels Serveis de
Cultura de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies, per la cap de l’Oficina de
Difusió Artística i per un tècnic en matèria de Cultura de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies; per dirigir la instrucció del procediment i formular la corresponent
proposta de resolució de la convocatòria 04333/12, un cop s’ha procedit a la valoració
de les sol·licituds, en funció de la major puntuació obtinguda en aplicació dels criteris
de valoració previstos en les Bases.
Vist l’informe tècnic emès una vegada feta la valoració de totes les sol·licituds, que
consta a l’expedient.
Vista la proposta formulada per la comissió instructora que ha estat formalitzada en
l’Acta de la convocatòria, celebrada a les 11 h. del dia 27 novembre de 2012 i que
consta a l’expedient.
Atès que l’import total, que la Junta de Govern de data 27 de setembre de 2012 va
aprovar per a aquesta convocatòria pública, és de noranta mil (90.000) €, amb càrrec
a
les
aplicacions
pressupostàries:
G/40103/335A0/46200,
G/40103/335A0/46900,G/40103/335A0/48900,G/40103/335A0/76204,G/40103/335A0/
76904 i G/40103/335A0/78904.
Vist l’apartat 3.3 e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies eleva, a la Junta de
Govern, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions, en matèria de Cultura de la Diputació
de Barcelona, per a les adquisicions, lloguers o actualitzacions d’un sistema de venda
d’entrades i la gestió d’audiències dels espais escènics municipals per a l’any 2012 i
d’acord amb la proposta formulada per l’òrgan col·legiat constituït a tal efecte i que ha
estat formalitzada en la corresponent Acta.
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Relació de subvencions estimades:

B62722442

Granollers Escena, SL

69

Adquisició
Lloguer

6.390,88 €
3.109,12 €

Operació
comptable /
posició
1203005135/1
1203005135/2

B64471923

Manresana d'Equipaments Escènics,
SLU

69

Adquisició

9.500 €

1203005135/3

P0819500J

Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca

69

1.284,42 €

1203005135/4

432,96 €

1203005135/5

2.400 €

1203005135/6

NIF

P5820404A
B63142848
P0829900J
P0818600I
P0828400B
P0821600D
P5830601J
P0830800I
P0800600I
P0825200I
P5804501D
P0816800G

Ens local

Organisme Autònom Municipal
Centre Cultural Sant Cugat
Viladecans Qualitat, SL
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Sant Joan Despí
OAL Patronat del Teatre Cal Bolet
(Vilafranca del Penedès)
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament de Barberà del Vallès
Patronat Municipal de Cultura de
Cardedeu
Ajuntament del Prat de Llobregat

Punts

En la
modalitat

Import
concedit

69
68
66
64
62

Actualitzac
ió
Lloguer
Actualitzac
ió
Lloguer
Adquisició
Lloguer
Adquisició
Adquisició

8.970 €
7.260 €
6.098,40 €
5.590,20 €
6.794,63 €

1203005135/7
1203005135/8
1203005135/9
1203005135/10
1203005135/11

61

Adquisició

6.582,40 €

1203005135/12

60
57
57

Adquisició
Adquisició
Adquisició

8.503,88 €
2.214,30 €
5.136,45 €

1203005135/13
1203005135/14
1203005135/15

51

Lloguer

3.536,46 €

1203005135/16

49

Adquisició

3.214,73 €

1203005135/17

69

Segon.- Autoritzar i disposar una despesa total de vuitanta-set mil divuit euros amb
vuitanta-tres cèntims (87.018,83) € per fer front a les subvencions que s’atorguen, amb
càrrec de les aplicacions pressupostàries següents del pressupost de l’exercici 2012:
G/40103/335A0/46200 -Import total: deu mil seixanta-set euros amb vuitanta-dos
cèntims (10.067,82) €.
G/40103/335A0/46900 - Import total: dotze mil setanta-nou euros amb dotze cèntims
(12.079,12) €.
G/40103/335A0/76204 - Import total: quaranta-vuit mil nou-cents vuitanta-un euros
amb un cèntim (48.981,01) €.
G/40103/335A0/76904 - Import total: quinze mil vuit-cents noranta euros amb
vuitanta-vuit cèntims (15.890,88) €.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queden subjectes les subvencions que
s’atorguen i que es concreten en els punts següents:
-

El termini de justificació serà el 31 de març de 2013.
Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
En el cas d’ajuntaments, ens locals, empreses municipals descentralitzades i
organismes autònoms locals:


Certificat de justificació de subvencions per administracions públiques signat
pel secretari / interventor, i que haurà d’incorporar la següent informació:
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Mitjançant aquest certificat, el fedatari públic donarà fe de:
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona,
tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el
certificat, així com dels ingressos que financen l’actuació.
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el
100% del seu cost.
c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres
i amb la Seguretat Social.
En el cas d’altres ens instrumentals (entitats públiques empresarials, societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens
local de referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals):


Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
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 del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei
General de Subvencions.
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els
següents aspectes:
1) S’haurà d’indicar el cost total del projecte.
2) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o
amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els
requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat el projecte a
que es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius
originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder
retornar-los al/la beneficiari/ària.

En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de
realització o que les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació
aprovada, el suport econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció
que correspongui a la reducció operada.

104/188

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a: http://www.diba.cat/oda/descarregues.
Quart.- Advertir a les entitats beneficiàries que, s’entendrà acceptada tàcitament la
subvenció concedida, pel transcurs d’un mes a partir de la recepció de l’acord de
concessió de la subvenció, sense que el beneficiari manifesti expressament
objeccions. En tot cas, la subvenció s’entendrà acceptada sense reserves així com les
condicions imposades en la concessió.
Cinquè.- Desestimar la sol·licitud que es detalla a continuació per no reunir el requisit
d’haver formalitzat l’adhesió al protocol tal i com recull l’apartat cinquè de la
convocatòria:
NIF
P0821300A

Ens local
Ajuntament de Vilassar de Dalt

Sisè.- Desestimar la sol·licitud que es detalla a continuació per valoració més baixa
d’acord amb l’apartat dotzè de la convocatòria (puntuació igual o inferior a 34 punts):
NIF
P0822400H

Ens local
Ajuntament de Calldetenes

Setè.- Notificar els anteriors acords a tots els beneficiaris, de manera individualitzada,
en els terminis establerts a l’article 13 de la convocatòria, a fi i efecte que presentin la
documentació oportuna per tal de justificar la subvenció.
Vuitè.- Publicar la relació dels ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria,
segons el seu import, d’acord amb l’establert a l’article 22 de les Bases i l’article 18 de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació.
55.- Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria de
subvencions a les programacions estables de caràcter professional de musica i
arts escèniques en el marc del Protocol d'adhesió al circuit de la Xarxa d'Espais
Escènics Municipals per al primer semestre de 2013.- 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:
L’Oficina de Difusió Artística és un servei de l’Àrea de Coneixement i Noves
Tecnologies de la Diputació de Barcelona que dóna suport a les programacions
artístiques dels ajuntaments de la província de Barcelona, mitjançant la difusió i la
promoció de les arts escèniques, musicals i les arts visuals.
Entre els seus diferents programes està el Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipal, que dóna suport a les programacions municipals d’arts escèniques i
musicals professionals que es realitzen en espais escènics de titularitat municipal o
privats amb els quals l’ens local hagi establert acords formals de col·laboració.
Mitjançant aquest sistema, l’Oficina de Difusió Artística coordina les estratègies de
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programació i difusió artístiques comunes dels municipis adherits, tot fomentant el
treball en xarxa i alhora respectant l’autonomia de cada un.
Els principals objectius del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de
l’Oficina de Difusió Artística (ODA) són: promoure l’activitat escènica i musical
municipal amb criteris de professionalitat i de qualitat; millorar i reforçar la gestió
municipal de les polítiques de difusió escènica i musical: els equipaments, les
organitzacions i els equips humans; dotar d’eines i recursos per estructurar una oferta
estable de difusió de les arts escèniques i musicals als municipis, amb respecte per
l’autonomia d’aquest; vertebrar i difondre una xarxa d’equipaments per tal que puguin
circular espectacles i concerts en les millors condicions per als municipis; promoure la
diversitat de la creació artística en els seus diferents formats, llenguatges i l’esperit
crític; i impulsar estratègies de foment de nous públics.
Un dels principals serveis del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals són les
ajudes econòmiques a les programacions estables i a les gires de promoció, tal i com
queda regulat als apartats 8.1 i 8.2 del Protocol d’adhesió al Circuit, aprovat per acord
de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2012.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions que es concreta en la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol,
(en endavant RLGS) així com als articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en
endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada al
Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 2009 (en
endavant l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència
competitiva és la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb
allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que per tal de donar compliment als objectius i previsions del Pla Estratègic de
Subvencions per al present any, des de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies es
volen fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i
difusió de l’activitat escènica i musical municipal amb criteris de professional i de
qualitat.
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de sis-cents
mil (600.000) € amb càrrec a les aplicacions pressupostàries G/40103/335A0/46200 i
G/40103/335A0/46900 del pressupost de l’exercici 2013.
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que
conjunta o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i
publicar les corresponents Bases Reguladores.
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Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta
a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i
14.2 de l’Ordenança.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i
124.2 del ROAS, procedeix publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la
Província del contingut d’aquestes Bases Reguladores i de la seva convocatòria, en el
qual es determina el termini de presentació de sol·licituds.
Vist l'apartat 3.3 b) i 3.3 e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores de subvencions per al primer semestre de
2013 en el marc del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics
Municipals, organitzat per l’Oficina de Difusió Artística de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província, 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 l’atorgament de subvencions per al primer semestre
de 2013 del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals.
Codi convocatòria 201320135120004453.
Article 1. Objecte
L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions descrites a l’apartat 8.1 i
8.2 del Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de
Coneixement i Noves Tecnologies aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona en data 31 de maig de 2012.
L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que
tinguin com a objectiu la promoció i la difusió de l’activitat escènica i musical municipal amb
criteris de professionalitat i de qualitat durant el primer semestre de l’any 2013.
Són objecte de suport a la present convocatòria les actuacions d’espectacles d’arts
escèniques i concerts professionals inclosos dins la programació estable d’iniciativa municipal,
als quals es faci pagar un preu d’entrada, amb l’excepció de les propostes artístiques que
s’hagin concebut per fer-se al carrer, que podran ser gratuïtes. La programació ha d’estar
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organitzada i finançada de forma directa o indirecta per l’ajuntament, i s’ha de realitzar en
espais escènics de titularitat municipal o privats amb els quals l’ajuntament hagi establert algun
acord formal de col·laboració.
Queden excloses de suport:
1. Les actuacions incloses dins la festa major dels municipis de més de 5.000 habitants, a
excepció de les propostes artístiques considerades “arts de carrer”.
2. Les propostes artístiques i actuacions que hagin rebut subvencions o ajuts directes o
indirectes d’algun altre programa o línia de suport de la Diputació de Barcelona.
3. Les activitats escèniques i musicals que formen part d’altres circuits o xarxes existents.
4. L’exhibició de produccions d’àmbit local vinculades a convenis generals de suport i
finançament de l’entitat i de les seves produccions.
Article 2. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar
activitats desenvolupades entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2013.
Article 3. Requisits dels beneficiaris
Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ens que hagin formalitzat la seva
adhesió al Protocol del Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals i sempre que no
estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 4. Contingut de les sol·licituds i documentació a aportar
Les sol·licituds s’hauran de presentar per escrit mitjançant la complimentació d’un model
normalitzat disponible al web http://www.diba.cat/web/oda/descarregues i que haurà
d’incorporar o adjuntar la següent informació:
Sol·licitud de subvenció:
a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que
ho fa.
b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.
c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.
d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció amb
indicació del seu cost total.
e) Import de la subvenció que es sol·licita.
f) Data i lloc de la sol·licitud.
g) Declaració d’estar al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Diputació de
Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comportarà
l’autorització a la Diputació de Barcelona per què aquesta pugui consultar directament a
la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:
a) Memòria justificativa de la programació semestral
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b) Fitxa descriptiva que reculli les dades exportades de l’aplicació MDA (Difusió Artística
Municipal) referent a les funcions sol·licitades.
c) Còpia del contracte de les actuacions a taquilla o amb fórmula mixta.
La sol·licitud recollirà una declaració responsable pel que fa a:
a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d’acord amb l’article 13
de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com la resta de
condicions de la subvenció.
c) Compromís de sotmetre’s a les actuacions de comprovació a efectuar per l’òrgan
concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació
de Barcelona.
d) Que l’entitat a la qual representa, no ha sol·licitat o preveu sol·licitar a través del Protocol
general del Pla de Concertació de la XBMQ 2008-2011 o del Protocol general de Xarxes
de Governs Locals 2012-2015 ajuts per a les mateixes actuacions presentades a la
present convocatòria
e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la
justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria l’obtenció d’altres
subvencions per a la mateixa activitat.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, anirà degudament signada per l’alcalde o secretari de l’ens local sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
En el cas d’altres ens instrumentals adherits al Circuit la documentació haurà d’anar signada
pel representant legal de l’entitat adherida.
Article 5. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l’endemà de la
data de la publicació de la present convocatòria al BOPB. Les sol·licituds es podran
presentar mitjançant la presentació d’instància normalitzada, adreçada a l’Excm.
Sr President de la Diputació de Barcelona, en qualsevol dels registres oficials de la
Diputació de Barcelona, així com pels altres mitjans previstos en la legislació vigent i tot
d’acord amb el que preveu l’article 23 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La
sol·licitud haurà d’anar correctament signada per part del representant legal de l’entitat.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
Les sol·licituds enviades per correu certificat, dins de termini s’anunciarà el mateix dia del
seu enviament, mitjançant telegrama o fax al núm 934022819 de l’Oficina de Difusió
Artística o per correu electrònic a circuit@diba.cat
El model normalitzat de sol·licitud, així com models de tots els documents exigits podrà
trobar-se
a
la
pàgina
web
de
l’Oficina
de
Difusió
Artística
(http://www.diba.cat/web/oda/descarregues)
Cada ens partícip podrà presentar un màxim d’un projecte que reculli diferents activitats en
diferents espais escènics realitzades durant el semestre al municipi.
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La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/ a la
beneficiari/ària, per tal que en el termini de cinc 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.
Article 6. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores
serà el de concurrència competitiva.
Article 7. Criteris objectius de valoració de les programacions i atorgament de les
subvencions
7.1. Valoració de les programacions semestrals
Per valorar les sol·licituds s’aplicaran els criteris que es defineixen a continuació tenint en
compte les puntuacions màximes següents:
Volum de programació semestral (tenint en compte els habitants del municipi i
en relació a la programació de la temporada 2012-2013).
Grau de sostenibilitat de les propostes programades (en funció d’un equilibri
entre costos i preus públics dels aforaments dels espais escènics).
Presència d’una diversitat de gèneres (teatre, música, dansa i circ) en la
programació semestral (en relació a la programació de la temporada anual).
Presència de propostes adreçades a públics específics (familiar, joves, gent
gran, nouvinguts, discapacitats, etc.) i d’activitats de promoció i captació de
públics.
Trajectòria i grau d’acompliment amb els compromisos del Protocol durant el
2n semestre del 2012.

10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts

Com a resultat del procés de valoració, les sol·licituds es classificaran en una de les
categories següents:
a) Sol·licituds estimades per valoració més alta i suficiència de recursos. Seran
considerades sol·licituds estimades aquelles que tinguin una puntuació en la valoració
igual o superior a 20 punts.
b) Sol·licituds desestimades per valoració més baixa i manca de recursos. Seran
considerades sol·licituds desestimades aquelles que tinguin una puntuació en la
valoració igual o inferior a 19 punts.
c) Sol·licituds desestimades per incompliment dels requisits. No compleixen amb les
condicions administratives i tècniques establertes.
7.2. Atorgament de les subvencions a les actuacions de les programacions
semestrals
El suport per a cadascuna de les actuacions que conformen la programació estable del
semestre, que no formen part de l’oferta de gires, les quals es tracten de forma diferenciada
(veure article 8), consistirà en:
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1. Per aquelles actuacions que tenen un cost de caixet o en el cas de fórmules mixtes
(consistents en l’aplicació d’un fix més un percentatge de taquillatge) el suport consistirà
en un percentatge del cost del caixet (els criteris i els barems de suport queden
establerts en els punts 7.2.1 i 7.2.2 ).
2. Per aquelles actuacions que van a taquillatge el suport consistirà en un import fix (els
criteris i els barems de suport queden establerts en el punt 7.2.3).
7.2.1 Atorgament de les subvencions a les actuacions a caixet
El barem de suport a les actuacions que tenen un cost a caixet estarà determinat pels
següents criteris:


El nombre d’habitants del municipi. La Diputació de Barcelona considera que els
ajuntaments amb menor població han de fer un esforç major que els municipis més
grans per oferir una temporada d’espectacles i mantenir un espai escènic per la qual
cosa el percentatge de suport al caixet serà superior en els municipis més petits en
relació als més poblats.



El format dels espectacles i concerts. Els espectacles i concerts en els quals
intervenen més intèrprets, amb major escenografia i amb intèrprets més mediàtics,
poden generar més assistència de públic i més ingressos, per aquest motiu, es fa
menys necessari el suport econòmic de la Diputació de Barcelona per al seu
finançament. En aquest sentit, el percentatge de suport es modularà en funció del
volum del caixet (exclòs l’IVA) de l'activitat contractada, donant més suport als formats i
propostes de menor cost i moderant el suport a les propostes amb un format i un cost
més gran.

En funció d’aquests criteris es determinen com a suports màxims els següents percentatges
sobre el caixet:
Per a municipis menors de 5.000 habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 40 % del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 30 % del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de
1.500€).
Per a municipis entre 5.001 i 25.000 habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 35 % del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 25 % del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 20 % del cost del caixet (amb un màxim de
1.500€).
Per a municipis entre 25.001 i 50.000 habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 €+ IVA: 30 % del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 25 % del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 15 % del cost del caixet (amb un màxim de
1.500€).
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Per a municipis de més de 50.001habitants:
- per caixets inferiors a 2.200 € + IVA: 25% del cost del caixet
- per caixets entre 2.201 i 5.000 € + IVA: 20% del cost del caixet
- per caixets superiors a 5.001 € + IVA: 10 % del cost del caixet (amb un màxim de
1.500€).
Una vegada valorats els projectes segons els criteris de valoració establerts en les bases, i
en funció de la disponibilitat pressupostària, serà aplicable el percentatge màxim de suport a
aquells que obtinguin les puntuacions més elevades i es disminuirà en aquells que tinguin
una menor puntuació.
En segones i posteriors funcions, d’un mateix espectacle en un mateix espai escènic,
s’aplicarà el percentatge de suport que correspon al caixet de la primera funció, sempre i
quan les funcions posteriors tinguin una reducció del caixet com a mínim del 25% en dies
consecutius i del 50% si la funció és el mateix dia. Si no es compleixen aquestes condicions
es podrà disminuir o anul·lar el percentatge de suport a les segones i posteriors funcions.
7.2.2 Atorgament de les subvencions a les actuacions regides per fórmules mixtes
Per aquelles actuacions que es regeixen per fórmules mixtes (consistents en l’aplicació d’un
fix més un percentatge de taquillatge) s’aplicarà el percentatge de suport descrit en el punt
7.2.1. a l’import fix del caixet pactat amb la companyia i recollit en el contracte, i no es
donarà suport a la part variable que depèn del taquillatge.
En aquest tipus de contractació només es donarà suport a la primera funció d’un mateix
espectacle en un mateix espai escènic.
7.2.3 Atorgament de les subvencions a les actuacions a taquillatge
El barem de suport a les actuacions que van a taquillatge, és a dir, que no tenen cost de
caixet (però que igualment comporten un cost per l’espai escènic), i que compleixin amb
l’article 1 de les presents Bases, estarà determinat pel nombre d’habitants del municipi. La
Diputació de Barcelona considera que els ajuntaments amb menor població tenen major
dificultat perquè els promotors i distribuïdors d'espectacles s'arrisquin a oferir una actuació a
taquillatge en els seus espais escènics. Per la qual cosa l'import de suport serà superior en
els municipis més petits en relació als més poblats.
En funció d’aquest criteri es determinen els imports màxims següents:
Per a espais escènics de municipis amb menys de 25.000 habitants: 800 €.
Per a espais escènics de municipis entre 25.001 i 50.000 habitants: 700 €.
Per a espais escènics de municipis de més de 50.000 habitants: 600 €.
En les actuacions a taquillatge només es donarà suport a la primera funció d’un mateix
espectacle en un mateix espai escènic.
Una vegada valorats els projectes, i en funció de la disponibilitat pressupostària, serà
aplicable l’import màxim de suport a aquells que obtinguin les puntuacions més elevades i
es disminuirà en aquells que tinguin una menor puntuació. Igualment l’import màxim a les
actuacions de taquillatge podrà ser disminuït en funció de:


el format dels espectacles i concerts, quan el preu dels espectacles sigui igual o inferior
a 5.000 € quan es contracten a caixet, o quan tinguin un nombre d’intèrprets igual o
inferior a 4.
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les condicions contractuals, quan s’hagi establert un percentatge de repartiment de
taquilla que suposi algun ingrés per l’espai escènic per cobrir part de les despeses
derivades de l’actuació.

Article 8. Gires de promoció
8.1. Definició
Tal i com estableix el punt 8.2 del Protocol del Circuit 2012-2014 (aprovat per Junta de
Govern de la Diputació de data 31 de maig de 2012), dins la convocatòria de subvencions
es difon un llistat de gires que ofereix espectacles i concerts seleccionats segons criteris de
professionalitat, qualitat i interès per a les programacions dels espais escènics municipals.
8.2. Criteris objectius per seleccionar els espectacles en gira
Els criteris objectius per seleccionar els espectacles en gira estan fixats al punt 8.2 del
Protocol del Circuit 2012-2014.
En el procés d’elaboració de l’oferta de gires han participat programadors integrats en les
comissions artístiques, i el contingut s’ha decidit a partir dels vots favorables dels
representants dels ens partícips del Circuit que han participat a la Comissió Escena
realitzada el 15 de novembre de 2012 a Premià de Mar (tant les comissions artístiques com
la Comissió Escena estan regulades a l’article 7 del Protocol del Circuit).
Els espectacles integrats en el llistat de gires han tingut un mínim de vots en funció del
gènere:
 Teatre: mínim de 5 vots
 Música: mínim de 4 vots
 Dansa: mínim de 3 vots
 Circ i teatre de carrer: mínim de 3 vots
8.3. Criteris per fixar el suport econòmic als espectacles inclosos a l’oferta de gires.
Com a criteri general, el percentatge de suport serà superior al que s'atorga a la
programació estable del Circuit (definits a l’article 7) i únic per tots els beneficiaris, sense
tenir en compte el seu volum de població.
Els criteris per fixar el percentatge de suport dels espectacles inclosos a l’oferta de gires de
promoció han estat els següents:
-

Preu de caixet. S’ha donat un major percentatge de suport als formats i propostes de
menor cost i s’ha moderat el percentatge de suport a les propostes amb un format i un
cost més gran. No s’han considerat per formar part de l’oferta de gires els espectacles
que tenen un preu de caixet superior a 12.000 € + IVA.

-

Previsió pressupostària en funció del número d’interessos municipals expressats a la
Comissió Escena.

-

Disposició dels productors/distribuïdors a ajustar el preu de caixet en funció d’un nombre
mínim de funcions dins un període.

En segones i posteriors funcions, d’un mateix espectacle en un mateix espai escènic,
s’aplicarà el percentatge de suport que correspon al caixet de la primera funció, sempre i
quan les funcions posteriors tinguin una reducció del caixet com a mínim del 20% en dies
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consecutius i del 40% si la funció és el mateix dia. Si no es compleixen aquestes condicions
es podrà disminuir o anul·lar el percentatge de suport a les segones i posteriors funcions.
La llista dels espectacles en gira, amb els percentatges de suport, s’adjunta com a annex a
la present convocatòria. Igualment, l’Oficina de Difusió Artística publicarà l’oferta de gires
amb els percentatges de suport a l’adreça web: www.diba.cat/oda.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i fet el recompte de les peticions
dels espectacles en gira, es confirmarà el percentatge de suport fixat a la convocatòria
sempre i quan es compleixin els següents mínims:





Teatre: 5 peticions
Música: 4 peticions
Dansa: 3 peticions
Circ i teatre de carrer: 3 peticions

Si finalment no s’arriba al mínim de peticions no es garanteix l’aplicació del percentatge
establert a la convocatòria i es considerarà com un espectacle dins la programació estable
del Circuit i s’aplicarà el percentatge que correspongui descrit en el punt 7.2.1 de les
presents bases.
Aquests criteris s’aplicaran atenent sempre a la disponibilitat pressupostària.
Article 9. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà el primer semestre de l’any 2013 per a la concessió
de les subvencions objecte de la present convocatòria serà de sis-cents mil (600.000) € i
anirà a càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:
•
•

G/40103/335A0/46203
G/40103/335A0/46903

Import: Quatre-cents cinquanta mil (450.000) €
Import: Cent cinquanta mil (150.000) €

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
L’import màxim de les subvencions concedides no podrà superar el 50 % de l’import del
pressupost de la programació presentada.
S’estableix com a mínim que el 80% de la subvenció concedida per ens local es destinarà a
les funcions a caixet.
En funció de la disponibilitat pressupostària es considerarà la possibilitat d’establir un import
màxim pel total de la programació municipal semestral.
Article 10. Òrgans competents
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes en les presents Bases serà la Delegació de Cultura de l’Àrea de Coneixement i
Noves Tecnologies.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents persones:
 Per la Diputada delegada de Cultura, com a presidenta de l’Òrgan responsable.
 Pel Coordinador en Matèria de Cultura.
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 Per un/a representant de la Presidència de la Corporació.
 Per un/a representant de la Presidència de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
 Pel Gerent dels Serveis de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
 Pel cap de l’Oficina de Difusió Artística.
 Per un tècnic/a en matèria de Cultura, de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències
i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple.
Article 11. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins
del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució,
d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva
notificació.
Article 12. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de format tàcita si el beneficiari no manifesta
expressament les seves objeccions en el transcurs del període d’un mes des de la
notificació d’atorgament de subvenció.
Article 13.

Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris 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/es hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
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3)

El/la beneficiari/a d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les actuacions de
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de la Diputació de
Barcelona, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4)

El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses
partides que l’integren.

5)

Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran
de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del
termini de presentació de les justificacions.

6)

Tots els espectacles pels quals es sol·licita subvenció, a excepció dels concebuts per a
fer-se al carrer, han de ser de pagament i s’haurà de comunicar el preu o preus de les
entrades a la Diputació de Barcelona.

7)

Comunicar en els 10 dies posteriors a la celebració de l’activitat, a través de l’aplicació
de gestió MDA, les dades estadístiques que s’inclouen al full de taquilla de la funció o
concert i la valoració del seu desenvolupament.

8)

Dur a terme l’activitat subvencionada d’acord amb el programa presentat. Qualsevol
canvi en la programació o calendari presentat s’ha de comunicar per escrit a l’Oficina
de Difusió Artística i aquesta valorarà la idoneïtat del canvi i la seva acceptació.
 El canvi de data de l’activitat escènica fora del període del semestre objecte de la
convocatòria invalidarà l’import aprovat i haurà de tornar-se a presentar a la següent
convocatòria.
 El canvi d’un dels espectacles, objecte de suport, per un altre d’un import més elevat,
podrà ser acceptat però, en tot cas, l’Oficina de Difusió Artística no incrementarà el
seu import de suport.
 El canvi d’un dels espectacles, objecte de suport, per un altre d’un import inferior
podrà ser acceptat però, en tot cas, l’Oficina de Difusió Artística podrà reduir, si ho
considera necessari, l’aportació que li pertoca per l’activitat concreta.
 Si s’anul·la una de les funcions objecte de suport, l’Oficina de Difusió Artística reduirà,
si ho considera necessari, la totalitat o una part de l’aportació que li pertoca per
aquesta activitat concreta.
La modificació es pot considerar acceptada si la Diputació de Barcelona no es
manifesta en sentit contrari en un termini de 15 dies hàbils a partir de la comunicació.
Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats seran considerats com un
incompliment de les condicions de l’entitat beneficiària, la qual cosa donarà lloc al
reintegrament total o parcial de la subvenció per l’activitat concreta.

9)

Fer constar als materials de difusió el suport de la Diputació de Barcelona d’acord amb
la normativa d’ús del logotip de la Institució.

Article 14. Despeses subvencionables
En el cas de les contractacions que tenen un cost de caixet o en el cas de contractacions on
es pactin fórmules mixtes consistents en l’aplicació d’un fix més un percentatge de
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taquillatge, seran despeses subvencionables els caixets dels espectacles o la franquícia
pactada. No es poden incloure en les sol·licituds les despeses vinculades a l’actuació fora
del caixet: fitxes tècniques, tasques de càrrega i descàrrega, les despeses de comunicació i
difusió per a la promoció de l’activitat i despeses de funcionament de l’espai escènic.
En el cas de les actuacions a taquillatge s’atorgarà un import fix determinat pel nombre
d’habitants, que podrà ser disminuït en funció de la puntuació obtinguda, el format de
l’actuació i les condicions contractuals. En aquests casos caldrà adjuntar el contracte a la
sol·licitud i es justificarà amb les despeses corrents i/o despeses de personal de l’espai
escènic.
L’IVA ha de constar desglossat i no serà subvencionable quan el beneficiari pugui
repercutir-lo.
Article 15. Subcontractació
No podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada.
Article 16. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida es podrà realitzar de forma fraccionada i es podran
presentar tantes justificacions com actuacions presentades en la fitxa descriptiva de la
sol·licitud. Atès la difícil situació econòmica, els problemes de tresoreria que manifesten els
ajuntaments i l’obligatorietat de complir els terminis establerts per la llei 15/2010 de mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no s’exigirà que les despeses
estiguin pagades.
Els ajuntaments i/o ens locals que ho considerin pertinent podran sol·licitar la cessió de
crèdit a favor d’un tercer amb l’objecte d’agilitar els pagaments a les empreses i/o
companyies que han participat en les programacions estables.
Article 17. Forma i termini de justificació
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 30 de setembre de
2013.
En el cas d’ajuntaments i/o ens locals, empreses municipals descentralitzades i organismes
autònoms locals: Per fer efectiva l’aportació de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti
un certificat del secretari / interventor amb una relació d’obligacions reconegudes de
l’activitat objecte amb el CERTIFICAT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PER
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
En la certificació emesa pel fedatari públic caldrà que consti el següent:
a) Que l’ens beneficiari té arxivats, i a disposició de la Diputació de Barcelona, tots els
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així com dels
ingressos que financen l’actuació.
b) Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% del seu
cost.
c) Que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres i amb la
Seguretat Social.
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En el cas d’altres ens instrumentals (les entitats públiques empresarials, les societats
mercantils participades pels ens locals, i altres ens instrumentals en els quals l’ens local de
referència hagi deferit la gestió dels espais escènics municipals) per fer efectiva l’aportació
de la Diputació, cal que l’ens beneficiari presenti:
 Per subvencions d’import superior a 20.000 €
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 72.2 del Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 Per subvencions d’import igual o inferior a 20.000 €
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les
presents bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en
l’article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).
En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1. S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
2. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb
valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es
descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin
documents justificatius originals, es procedirà a la seva còpia i compulsa a l’efecte de
poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
En cas que el total d’aportacions per a l’actuació superi el 100% del cost de realització o que
les despeses justificades per l’entitat siguin inferiors a l’aportació aprovada, el suport
econòmic de la Diputació s’ajustarà a la baixa, en la proporció que correspongui a la
reducció operada.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://www.diba.cat/oda/descarregues
Juntament amb la documentació de la justificació caldrà aportar la documentació gràfica o
digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució del projecte o de l’actuació subvencionada
Article 18. Deficiències en la justificació
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets,
es comunicarà a l’interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un
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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.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al beneficiari 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.
Article 19. Mesures de garantia
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la
subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.
Article 20. Circumstàncies que donen 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/a,
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/a 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/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les
presents bases.
Article 21. 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 que tingui per objecte la mateixa
finalitat.
Article 22. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat, amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostaria, el beneficiari, la quantitat concedida i
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província.
Article 23. Mesures de difusió del finançament públic
Els beneficiaris 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.
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Article 24. Causes de reintegrament
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.
Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/a que hagi percebut la
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
Procedirà el reintegrament per part dels beneficiaris 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.
Article 25. Obligats al reintegrament
Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de beneficiaris.
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.
Article 26. 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.
Article 27. 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.
Annex. Llista d’espectacles en gira
GÈNERE

COMPANYIA

MÚSICA
MÚSICA

Celeste Alías
Albert Pla
Xerramecu Tiquis
Miquis
Brossa Quartet de
Corda
Enric Casasses i Triulet

MÚSICA
MÚSICA
MÚSICA

ESPECTACLE

PREU GIRA €

Jazz Machín
Manifestació

1.400 € + IVA
6.600 €+ IVA

% SUPORT
ODA
50
30

El conte de l'eriçó Bru

1.150 €+ IVA

50

Retaule d'avars

3.500 €+ IVA

40

Tira-li l'alè

1.200 €+ IVA

50
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GÈNERE
MÚSICA
TEATRE
TEATRE
TEATRE
TEATRE
TEATRE
TEATRE
TEATRE
TEATRE
TEATRE

COMPANYIA

ESPECTACLE

Círcol Maldà
Produccions de Ferro

PREU GIRA €

Tots aquests dois
2.800 €+ IVA
Acorar de Toni Gomila
1.512 €+ IVA
Cyrano de Bergerac
La Perla 29
11.000 €+ IVA
d'Edmond Rostand
CAER-Sala Muntaner
Cosmètica de l'enemic
3.200 €+ IVA
Confessions de dones de 30
Anexa
3.750 €+ IVA
de Domingo Oliveira
Bitó Produccions
Dubte
9.500 €+ IVA
El nom de M. Delaporte, A.
Teatre Goya Codorniu
9.500 €+ IVA
de la Patellière i J. Galzeran
Flyhard produccions
Litus de Marta Buchaca
4.200 €+ IVA
Tu digues que l'estimes
Apunta Teatre
3.500 €+ IVA
d'Ivan Campillo
La Pavana, companyia Una jornada particular
3.650 €+ IVA
teatral
d'Ettore Scola
T de Teatre
Aventura!! d'Alfredo Sanzol
8.755 €+ IVA
KULBIK
CUBE
3.450 €+ IVA

% SUPORT
ODA
50
50
15
40
40
20
20
40
40
40

TEATRE
20
DANSA
40
CIRC I
Treballs d'amor perduts de
TEATRE AL Pàrking Shakespeare
3.560 €+ IVA
40
William Shakespeare
CARRER
CIRC I
TEATRE AL Wandering Orquestra
Wandering Orquestra
1.800 €+ IVA
50
CARRER
CIRC I
TEATRE AL Los 2 play
Starfatal
2.500 €+ IVA
50
CARRER
Per optar al suport de gires cal que els Ens Locals es presentin a la Convocatòria de subvencions.
El percentatge de suport definitiu resta subjecte a l'aplicació de les Bases de la convocatòria.

“
Segon.- Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
sis-cents mil (600.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors
Bases, i pel termini que en elles s’indica.
Tercer.- Condicionar a l’existència de crèdit adequat i suficient una retenció de crèdit
per un import de sis-cents mil (600.000) €. Aquesta retenció de crèdit s’haurà de
satisfer per un import de quatre-cents cinquanta mil (450.000) € a càrrec de l’aplicació
pressupostària G/40103/335A0/46200 i de cent cinquanta mil ( 150.000) € a càrrec de
l’aplicació pressupostària G/40103/335A0/46900 de l’exercici pressupostari del 2013.
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3
de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’article 124.2
del ROAS.
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
56.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en resolució de l’expedient núm.
2012/6928.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
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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 les Franqueses del Vallès, de data 30/07/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/08/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’arranjament de l'interior d'una rotonda, a la carretera
BV-1433, al punt quilomètric 2+477, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de les Franqueses del Vallès (Exp. núm. 2012/6928).
Atès l’informe tècnic emès, en data 29/10/2012, 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’arranjament de
l'interior d'una rotonda.
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:



La instal·lació no suposarà cap perill pels vehicles que circulen per la calçada de
la carretera.
El manteniment de tots els elements d’aquesta instal·lació aniran a càrrec del
peticionari, el qual els mantindrà en tot moment en perfecte estat.”

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 l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en relació amb l’expedient
número 2012/6928.
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 les Franqueses del
Vallès, autorització d’obres d’arranjament de l'interior d'una rotonda, a la carretera BV1433, al punt quilomètric 2+477, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Les Franqueses del Vallès (expedient 2012/6928), 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 les Franqueses del Vallès, amb
domicili a efectes de notificacions a les Franqueses del Vallès (08520), Ctra. de Ribes,
2, amb indicació dels recursos procedents.
57.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
P.C.V., en resolució de l’expedient núm. 2012/7366.- 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. Pere Catasús Vilamós, de data 03/08/2012, que ha tingut entrada
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 21/09/2012, pel qual es sol·licita
autorització de moviment de terres, a la carretera BP-2427, del punt quilomètric 2+960
al 3+040, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Subirats (Exp. núm.
2012/7366).
Atès l’informe tècnic emès, en data 05/10/2012, 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 moviment de terres.
Atès el que disposa l’article 104h del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:


No es realitzarà cap actuació en la zona de domini públic, es a dir, en una franja
de terreny de 3 metres d’amplada mesurada des de l’aresta exterior de
l’esplanació.
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El talús resultant de la zona on es realitzi el moviment de terres tindrà un pendent
resultant màxim de 3(H):2(V).
S’hauran de dur a terme totes aquelles actuacions que siguin necessàries per tal
de donar continuïtat i desguàs a les aigües que puguin arribar a la carretera i als
seus talussos.
S’instal·larà una barrera de seguretat homologada en els punts on el terraplè tingui
un desnivell superior a 3 m respecte 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
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. P.C.V., en relació amb l’expedient número 2012/7366.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. P.C.V., autorització de moviment
de terres, a la carretera BP-2427, del punt quilomètric 2+960 al 3+040, marge dret,
tram no urbà, al terme municipal de Subirats (Exp. núm. 2012/7366), que s’hauran de
dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les
condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva
del present Dictamen.
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Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- 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. P.C.V., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXXXX amb indicació dels recursos procedents.
58.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en resolució de l’expedient núm.
2012/7369.- 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:
Vistos els escrits de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, de data 13/09/12 i
2/10/2012, que han tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data
21/09/2012 i 9/10/2012 respectivament, pels quals es sol·licita autorització d’obres
d’instal·lació de faroles i contenidors, a la carretera BV-5224, del punt quilomètric
19+800 al 20+680, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de
Torelló. (Exp. núm. 2012/7369).
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/11/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de faroles i
contenidors a la zona d’influència de la carrertera BV-5224, segons documentació
presentada.
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 les següents condicions:



Tant les faroles com els contenidors s’instal·laran fora del domini públic de la
carretera.
Els contenidors es falcaran de manera que no es moguin i ocupin 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’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.

125/188

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 l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en relació amb l’expedient número
2012/7369.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló,
autorització d’obres d’instal·lació de faroles i contenidors, a la carretera BV-5224, del
punt quilomètric 19+800 al 20+680, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Sant Pere de Torelló. (Exp. núm. 2012/7369), que s’hauran de dur a terme d’acord
amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars
i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Torelló (08572), carrer Verdaguer,
18, amb indicació dels recursos procedents.
59.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en resolució de l’expedient núm. 2012/7374.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 Ajuntament de Sant Pere de Ribes, de data 19/09/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 25/09/2012, pel qual es
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sol·licita autorització d’obres d’adequació de l'itinerari per vianants i bicicletes, a la
carretera BV-2113, del punt quilomètric 1+220 al 1+570, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes (Exp. núm. 2012/7374).
Atès l’informe tècnic emès, en data 09/11/2012, 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’adequació de
l'itinerari per vianants i bicicletes.
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 condicionat a que es compleixin les prescripcions del informe emès
per aquesta mateixa Gerència en data 15 de juny de 2012 del següent tenor literal:





A l’inici del tram i a partir d’aquest fins el pk. 1+570 de la ctra. BV-2113, cal
preveure el nou vial previst a una cota inferior a l’existent , al tub de sortida del
desguàs existent de la carretera en el pk. 1+220. Des d’aquest punt, s’ha de
preveure la recollida superficial de les aigües, havent de disposar el nou vial d’un
pendent mínim del 1% fins al pk. 1+570.
Aquesta recollida superficial ha d’evitar la erosió del paviment previst el nou vial i
fer-ho compatible amb la funcionalitat establerta per aquest.
Serà de compte i càrrec del titular del nou vial el manteniment d’aquest.”

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 l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en relació amb l’expedient número
2012/7374.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
autorització d’obres d’adequació de l'itinerari per vianants i bicicletes, a la carretera
BV-2113, del punt quilomètric 1+220 al 1+570, marge esquerre, tram no urbà, al terme
municipal de Sant Pere de Ribes (Exp. núm. 2012/7374) que s’hauran de dur a terme
d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions
particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present
Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Pere de Ribes (08810), Plaça de la Vila, 1,
amb indicació dels recursos procedents.
60.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, en resolució de l’expedient núm.
2012/7461.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, de data 14/09/2012, 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’arranjament de camí, a la carretera BV-2135, al punt
quilomètric 2+929, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de La Torre de
Claramunt (Exp. núm. 2012/7461).
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/10/2012, 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’arranjament de camí.
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:



Es recolliran les aigües que provinguin del camí per evitar la seva entrada a la
calçada de la carretera
Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada.”
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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
formulada per l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, en relació amb l’expedient
número 2012/7461.
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 La Torre de
Claramunt, autorització d’obres d’arranjament de camí, a la carretera BV-2135, al punt
quilomètric 2+929, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de La Torre de
Claramunt (Exp. núm. 2012/7461) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de
condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques
de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de La Torre de Claramunt, amb
domicili a efectes de notificacions a La Torre de Claramunt (08789), Plaça de
l'Ajuntament, 1, amb indicació dels recursos procedents.
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61.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr.
J.A.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/7999.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit del Sr. J.A.C., de data 11/10/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 15/10/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de construcció d'edificació, a la carretera BV-2151, del punt quilomètric 2+460
al 2+550, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí Sarroca
(Exp. núm. 2012/7999).
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/10/2012, 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
d'edificació.
Atès el que disposa l’article 104f del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:



Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Resten prohibides les obres de construcció, reconstrucció o ampliació de
qualsevol tipus d’edificació des de l’aresta exterior de la calçada fins a la línia
d’edificació, situada a 25 metres en aquest tipus de carretera.”

Atès 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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència tercera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. J.A.C., en relació amb l’expedient número 2012/7999.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. J.A.C., autorització d’obres de
construcció d'edificació, a la carretera BV-2151, del punt quilomètric 2+460 al 2+550,
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Martí Sarroca (Exp. núm.
2012/7999) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques
generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic
transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J.A.C. amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXXXXXXXXXXXXX, amb indicació dels recursos procedents.
62.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
l’Ajuntament de Manlleu, en resolució de l’expedient núm. 2012/8055.- 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 Manlleu, de data 10/10/2012, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 16/10/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-5224, del punt
quilomètric 0+770 al 0+774, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme
municipal de Manlleu (Exp. núm. 2012/8055).
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/11/2012, 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 Pintat de pas 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 les següents condicions:






La senyalització horitzontal sol·licitada s’acompanyarà de la corresponent
senyalització vertical (senyals S-13)
Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament
sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres.
Les obres es realitzaran en dues fases mitjançant pas alternatiu degudament
senyalitzat, i en període de mínim trànsit.
S’aplicarà pintura antilliscant per a evitar el risc de caiguda de vianants i
motoristes en cas de pluja.
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
ACORDS
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada per l’Ajuntament de Manlleu, en relació amb l’expedient número 2012/8055.
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 Manlleu, autorització
d’obres de pintat de pas de vianants, a la carretera BV-5224, del punt quilomètric
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0+770 al 0+774, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme municipal de
Manlleu (expedient 2012/8055), 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 Manlleu, amb domicili a efectes
de notificacions a Manlleu (08560), Plaça Fra Bernadí, 6, amb indicació dels recursos
procedents.
63.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Trefober S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/8056.- 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 Trefober, SL, de data 15/10/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 16/10/2012, pel qual es sol·licita autorització de
tala d'arbres, a la carretera B-401, del punt quilomètric 0+000 al 0+200, ambdós
marges, tram no urbà, al terme municipal de Vallcebre (Exp. núm. 2012/8056).
Atès l’informe tècnic emès, en data 30/10/2012, 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.
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 Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya).”
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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 per Trefober, SL, en relació amb l’expedient número 2012/8056.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Trefober, SL, autorització de tala
d'arbres, a la carretera B-401, del punt quilomètric 0+000 al 0+200, ambdós marges,
tram no urbà, al terme municipal de Vallcebre (Expedient número 2012/8056), que
s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i
segons les condicions particulars i específiques de l’informe tècnic transcrit en la part
expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Trefober, SL, amb domicili a efectes de
notificacions a Borredà (08619), carrer de la Font, 30, amb indicació dels recursos
procedents.
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64.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm.
2012/8078.- 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 Eulàlia de Ronçana, de data 09/10/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 18/10/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols, a la carretera BV-1435, al
punt quilomètric 9+670, marge dret, tram no urbà i al punt quilomètric 11+950, marge
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (Exp. núm.
2012/8078).
Atès l’informe tècnic emès, en data 07/11/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de dos
rètols.
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.
El rètol previst al punt quilomètric 9+670, s’haurà d’instal·lar aproximadament al
punt quilomètric 9+685 dins del sòl urba sobre la vorera existent.
La separació entre l’extrem de la calçada i el del senyal més pròxim a aquesta
serà com a mínim d’ un metre. En cas d’existència de cuneta, els suports es
situaran sempre fora de la mateixa. En tot cas es seguiran les especificacions de
la norma 8.1-IC sobre senyalització vertical.
S’evitarà que uns rètols pertorbin la visibilitat d’altres, o 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’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
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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 l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en relació amb l’expedient
número 2012/8078.
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 Eulàlia de
Ronçana, autorització d’obres d’instal·lació de dos rètols, a la carretera BV-1435, al
punt quilomètric 9+670, marge dret, tram no urbà i al punt quilomètric 11+950, marge
esquerre, tram urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana (expedient
2012/8078) 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 Eulàlia de Ronçana, amb
domicili a efectes de notificacions a Santa Eulàlia de Ronçana (08187), Ctra. de la
Sagrera, 3, amb indicació dels recursos procedents.
65.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa
Comsa Emte, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2012/8151.- 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 Comsa Emte, S.A., de data 19/10/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en la mateixa data, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de cobriment de pou de llum, a la carretera BV-2433, del punt
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quilomètric 1+618 al 1+645, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de
Martorell (Exp. núm. 2012/8151).
Atès l’informe tècnic emès, en data 16/11/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació a la sol·licitud de cobriment de pou de
llum a la AP-7, sobre el pas superior de la carretera BV-2433, que comporta pas
alternatiu del trànsit per un carril, amb una durada estimada de 1 setmana.
Atès el que disposa l’article 110 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 condicions:





Es replantejarà el desviament, previ al seu inici, amb el zelador de permisos de la
zona.
Les obres estaran senyalitzades tant de dia com de nit, segons la Norma 8.3.IC.
Qualsevol deteriorament a la calçada degut a les obres serà reparada pels
interessats.
Abans de restablir el trànsit a la carretera BV-2433 estarà en funcionament la
il·luminació del pas inferior, que serà la necessària per a garantir la bona visibilitat
dels conductors en tot el pas.”

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
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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 Comsa Emte, S.A., en relació amb l’expedient número 2012/8151.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Comsa Emte, S.A., autorització
d’obres de cobriment de pou de llum, a la carretera BV-2433, del punt quilomètric
1+618 al 1+645, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Martorell (Exp.
núm. 2012/8151), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Aprovar la liquidació de taxes, d’acord amb l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, per un import de 50,63 €, per informe o expedient.
Cinquè.- Notificar la present resolució a Comsa Emte, S.A., amb domicili a efectes de
notificacions a Barcelona (08014), carrer Edifici Numància 1 - C/ Viriato, 47, amb
indicació dels recursos procedents.
66.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en resolució de l’expedient núm.
2012/8298.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist l’escrit de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, de data 17/10/2012, que ha
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 24/10/2012, pel qual
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV1229, al punt quilomètric 2+700, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Castellgalí (Exp. núm. 2012/8298).
Atès l’informe tècnic emès, en data 20/11/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de rètol
informatiu.
Atès el que disposen els articles 93 i 96 del Reglament general de carreteres de la
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicions:


Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat.
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La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports
fora de la cuneta.
Els senyals seran de servei i estaran normalitzats
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’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
formulada per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, en relació amb l’expedient
número 2012/8298.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Castellet, autorització d’obres d’instal·lació de rètol informatiu, a la carretera BV-1229,
al punt quilomètric 2+700, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Castellgalí
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(expedient 2012/8298), que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
Quart.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb
domicili a efectes de notificacions a Sant Vicenç de Castellet (08295), Pl. Ajuntament,
n. 10, amb indicació dels recursos procedents.
67.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, en resolució de l’expedient núm. 2012/8299.- La Junta,
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist l’escrit del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, de data 02/10/2012, que ha tingut
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 24/10/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV2151, al punt quilomètric 3+390, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de
Sant Martí Sarroca (Exp. núm. 2012/8299).
Atès l’informe tècnic emès, en data 09/11/2012, 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.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
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La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

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
formulada per Consell Comarcal de l'Alt Penedès, en relació amb l’expedient número
2012/8299.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Consell Comarcal de l'Alt Penedès,
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BV-2151, al
punt quilomètric 3+390, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant
Martí Sarroca (expedient 2012/8299) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec
de condicions tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i
específiques de l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen.
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme
se’n declararà la seva caducitat.
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Quart.- Notificar la present resolució a Consell Comarcal de l'Alt Penedès, amb
domicili a efectes de notificacions a Vilafranca del Penedès (08720), carrer
Hermenegild Clascar, 1-3, amb indicació dels recursos procedents.
68.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de
l’Ajuntament de Borredà, en resolució de l’expedient núm. 2012/8437.- 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 Borredà, de data 22/10/2012, que ha tingut entrada en
el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/10/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BP-4654, del
punt quilomètric 25+335 al 25+345, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Borredà (Exp. núm. 2012/8437).
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/11/2012, 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 la continuació de la mateixa en mitja canya
en tota l’ amplada de l’accés. Així mateix, a banda i banda de l’accés s’ adaptarà
el tres primers metres de cuneta per tal de que recollir les aigües de l’accés i les
que circulin per la mateixa.
Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a la
calçada.
Es pavimentarà l’accés fins una fondària mínima de 20 metres. Es tallarà amb disc
el paviment afectat de la calçada.
Es disposarà d’una visibilitat mínima a cada costat de l’accés superior a la
distància mínima de parada.
Es col·locarà la senyalització vertical de parada (STOP).
Els radis de gir permetran la realització de maniobres de gir a la dreta de vehicles
pesats sense la invasió del carril contrari i amb comoditat i seguretat en el cas de
girs a l’esquerra.
La pendent de l’accés no serà superior al 4% en els seus primers 5 metres de
fondària des de l’aresta exterior de la calçada.”

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 6 de l’Ordenança Fiscal vigent en
l’exercici 2012, el peticionari està exempt del pagament de taxes.
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de
1995.
Vist el que disposa 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 l’Ajuntament de Borredà, en relació amb l’expedient número 2012/8437.
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 Borredà, autorització
d’obres de condicionament d'accés existent, a la carretera BP-4654, del punt
quilomètric 25+335 al 25+345, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de
Borredà (expedient 2012/8437) 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 Borredà, amb domicili a efectes
de notificacions a Borredà (08619), Plaça Major, 14, amb indicació dels recursos
procedents.
69.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del
Sr. M.C.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/8495.- 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. M.C.C, de data 19/10/2012, que ha tingut entrada en el Registre
general d’aquesta Diputació en data 29/10/2012, pel qual es sol·licita autorització
d’obres de conservació d'edificació, a la carretera C-16z, del punt quilomètric 65+665
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al 65+695, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Balsareny (Exp. núm.
2012/8495).
Atès l’informe tècnic emès, en data 20/11/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obres de conservació
d'edificació.
Atès el que disposa l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb les següents condicions:



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

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que
determini la pròpia autorització.
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
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es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud
formulada pel Sr. M.C.C., en relació amb l’expedient número 2012/8495.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, al Sr. M.C.C., autorització d’obres de
conservació d'edificació, a la carretera C-16z, del punt quilomètric 65+665 al 65+695,
marge dret, tram no urbà, al terme municipal de Balsareny (Expedient número
2012/8495), 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. M.C.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXXXX, amb indicació dels recursos procedents.
70.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor dels Amics
del Pessebre Vivent d’Òrrius, en resolució de l’expedient núm. 2012/8794.- 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 d’Amics del Pessebre Vivent d’Òrrius, de data 12/11/2012, pel qual es
sol·licita autorització d’obres d’instal·lació d'un rètol provisional fàcilment desmontable,
a la carretera C-1415c, del punt quilomètric 5+875 al 5+881, marge esquerre, tram no
urbà, al terme municipal d’Argentona (Exp. núm. 2012/8794).
Atès l’informe tècnic emès, en data 13/11/2012, 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'un rètol
provisional fàcilment desmontable.
Atès el que disposa l’article 98 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa
favorablement amb els següents condicionants:





El rètol es col·locarà fora de la zona de domini públic de la carretera i no suposarà
cap perill per als vehicles que accidentalment pugin sortir-se de la calçada de la
mateixa.
La instal·lació dels rètols s’ajustarà en tot moment als criteris establerts per la
Generalitat de Catalunya.
Es replantejarà la seva col·locació amb el zelador de permisos de la zona.
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Aquesta autorització només serà valida entre els dies 26 de novembre de 2012 i 7
de gener de 2012. Una vegada finalitzat aquest període el rètol es retirarà i es
restituirà el medi al seu estat original.”

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 pels Amics del Pessebre Vivent d’Òrrius, en relació amb l’expedient número
2012/8794.
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets
de tercers i d’altres competències concurrents, a Amics del Pessebre Vivent d’Òrrius,
autorització d’obres d’instal·lació d'un rètol provisional fàcilment desmontable, a la
carretera C-1415c, del punt quilomètric 5+875 al 5+881, marge esquerre, tram no urbà,
al terme municipal d’Argentona (Expedient número 2012/8794), 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 a Amics del Pessebre Vivent d’Òrrius, amb
domicili a efectes de notificacions a Òrrius (08317), Plaça de l'Església, 3, amb
indicació dels recursos procedents.
71.- Dictamen que proposa aprovar la cancel.lació de garantia d’obres, a favor de
l’empresa COPCISA, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2008/7901.- 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:
En data 20 de novembre de 2008, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar, a l’empresa COPCISA, SA, les obres d’urbanització a la
carretera B-122, entre els punts quilomètrics 1+230 i 1+900, ambdós marges, al terme
municipal de Terrassa (Expedient 2008/7901).
En l’esmentat dictamen s’establia el següent: “Atesa la naturalesa de les obres, i per
tal de garantir la correcta execució de les mateixes, abans del seu inici es constituirà
una garantia de 6.000 € que es podrà alliberar transcorreguts 12 mesos des de la
signatura de l’acta de finalització de les obres, després que s’hagi comprovat pels
serveis tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona que no s’han produït danys a la carretera ni als seus elements
funcionals i que l’execució ha estat correcta i s’ajusta a les condicions tècniques
incloses en l’autorització. En conseqüència, dins del període de garantia, l’empresa
COPCISA, SA, serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i
dels danys als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis
ocults que puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres
d’urbanització.”
En data 7 de maig de 2009 l’empresa COPCISA, SA, constituí la garantia a la
Tresoreria de la Diputació de Barcelona per un import de 6.000 € (assentament núm.
1000106558).
Amb motiu de la finalització de la delegació de competències en matèria de carreteres
a la Diputació de Barcelona, que es va aprovar mitjançant Acord de Govern 71/2006,
de 25 de juliol (DOGC 4688,d’1 d’agost de 2006) i, en virtut dels acords adoptats entre
la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya de data 12 de maig de 2011
amb els que es va donar per finalitzada la delegació de competències abans
esmentada, es va donar trasllat de l’expedient d’autorització 2008/7901, al Servei
Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya per tal que
pogués realitzar el seguiment de les obres autoritzades i emetre informe de fi d’obra
els efectes que la Diputació de Barcelona pogués procedir a la devolució de la garantia
dipositada.
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En data 3 de novembre de 2011, l’empresa COPCISA, SA, va sol·licitar a la Diputació
de Barcelona la devolució de la garantia abans esmentada al·legant que la carretera
havia passat a ser gestionada per la Generalitat de Catalunya, no procedint-se a la
seva devolució atesa la manca d’informe emès per la citada Administració
En data 18 de setembre de 2012, una vegada caducada l’autorització atorgada a
COPCISA, SA, l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Diputació de
Barcelona va sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres emissió d’informe relatiu a
l’estat de les obres en ordre a procedir a la cancel·lació i devolució de la garantia.
Mitjançant escrit de data 25 d’octubre el cap del Servei Territorial de Carreteres de
Barcelona en funcions de la Generalitat de Catalunya ha informat que “en l’actualitat
es tramita, amb caràcter favorable, l’expedient de traspàs de titularitat a favor de
l’Ajuntament de Terrassa del tram afectat per les obres de les quals sol·liciteu l’informe
final de les actuacions i, sense perjudici de la valoració tècnica de la intervenció que
pugui realitzar aquest Servei Territorial, entenem que, en el marc de la cessió, res
s’oposa, per part d’aquest Servei Territorial, a la devolució de la garantia a favor de
l’empresa COPCISA.”
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 que ha emès el cap del Servei Territorial de
Carreteres de Barcelona en funcions de la Generalitat de Catalunya, que es transcriu a
la part expositiva del present dictamen.
Segon.- Cancel·lar, en conseqüència, la garantia constituïda a la Tresoreria d’aquesta
Diputació per l’empresa COPCISA, SA, per import de 6.000 €, per respondre de la
correcta execució de les obres autoritzades en l’expedient número 2008/7901, així
com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta de
l’esmentada obra (data d’expedició 07/05/2009; assentament número 1000106558).
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Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa COPCISA, SA, amb domicili a
efectes de notificacions a Terrassa (08224), carrer Navas de Tolosa, 161, i al Servei
Territorial de Carreteres de Barcelona de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08007), carrer Aragó, 244-248, amb indicació
dels recursos procedents.
72.- Dictamen que proposa aprovar la declaració de caducitat i arxiu de
l’expedient d’obres a favor de l’empresa Parc Eòlic l’Era Bella, S.L., en resolució
de l’expedient núm. 2009/5065.- 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:
En data 9 de juliol de 2009, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, es van autoritzar a l’empresa Parc Eòlic l’Era Bella, SL, les obres de millora
de corbes per a la realització d’un transport especial a la carretera B-102, entre els
punts quilomètrics 0+000 i 0+890, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal
de Pujalt (expedient 2009/5065).
En l’esmentada resolució, d’acord amb el que disposa l’article 105.2 del Decret
293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres,
s’atorgà a l’autorització una validesa de tres anys des de la data de la seva notificació,
període durant el qual les obres autoritzades havien d’estar executades. Així mateix,
s’establí que transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’haguessin dut a
terme se’n declararia la seva caducitat.
D’acord amb l’informe, emès en data 24 d’octubre de 2012, pels tècnics de la Gerència
de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, l’obra autoritzada no ha estat
executada.
La notificació de l’autorització atorgada va ser practicada en data 28 de juliol de 2009,
motiu pel qual procedeix declarar la seva caducitat.
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.- Declarar la caducitat de l’expedient administratiu d’autorització per a les
obres de millora de corbes per a la realització d’un transport especial a la carretera
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B-102, entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+890, ambdós marges, tram no urbà, al
terme municipal de Pujalt (expedient 2009/5065).
Segon.- Ordenar l’arxiu de les actuacions administratives practicades amb els efectes
que preveu l’article 92 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú.
Tercer.- Notificar la present resolució AL Parc Eòlic l’Era Bella, SL, amb domicili a
efectes de notificacions a Barcelona (08005), carrer Roc Boronat, n. 78, amb indicació
dels recursos procedents.
73.- Dictamen que proposa aprovar la denegació d’un expedient d’obres a favor
de la Sra. MD.P.C, en resolució de l’expedient núm. 2012/6638.- 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 Sra. MD.P.C., de data 19/07/2012, que ha tingut entrada en el
Registre general d’aquesta Diputació en data 24/07/2012, pel qual es sol·licita
autorització d’instal·lació de terrassa de bar a la calçada de la carretera BV-4131, al
punt quilomètric 14+150, marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de
Puig-Reig (Exp. 2012/6338).
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/11/2012, pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de
terrassa de bar.
Atès el que disposen els articles 76.1 i 167 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:


Aquesta terrassa ocuparà part de la calçada de la carretera.”

Atès el que disposa l’article 76.1 del Reglament general de carreteres de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003, de 18 de novembre:
“Article 76
Utilització de la zona de domini públic
76.1 En la zona de domini públic només es poden realitzar les obres i les actuacions
directament relacionades amb la construcció i l'explotació de la via i els seus elements
funcionals i, si s'escau, instal·lacions o equipaments addicionals, incloses les
d'enjardinat, sense perjudici del que s'estableix als apartats següents.”
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:
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“Article 167
Autoritzacions que afecten la calçada o el subsòl de la zona de domini públic
Correspon a la persona titular de la carretera d'atorgar l'autorització per a la realització
d'obres o actuacions que afectin a la calçada o, en funció de les exigències del
sistema viari, afectin el subsòl de la zona de domini públic per a la implantació o la
construcció de les infraestructures imprescindibles per a la prestació de serveis públics
essencials.”
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, que es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la
sol·licitud formulada per la Sra. MD.P.C. en relació amb l’expedient número 2012/6338.
Segon.- Denegar, en conseqüència, a la Sra. MD.P.C., l’autorització d’instal·lació de
terrassa de bar a la calçada de la carretera BV-4131, al punt quilomètric 14+150,
marge dret, tram urbà (travessera), al terme municipal de Puig-Reig (Exp. 2012/6338).
Tercer.- Notificar la present resolució a la Sra. MD.P.C., amb domicili a efectes de
notificacions a XXXXXXXXXXX, amb indicació dels recursos procedents.
74.- Dictamen que proposa aprovar una minuta de conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Matadepera, per a l’execució de les obres del projecte
constructiu d'”Urbanització de la travessera de la ctra. BV-1221 entre l'avda. de
les Arenes i el c/ Joan Camps. T.m. Matadepera”.- 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
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.
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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 Matadepera va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la
redacció d’un projecte constructiu de la carretera de titularitat de la Diputació BV-1221,
entre l’avinguda de les Arenes i el carrer Joan Camps, per tal d’introduir una millora de
la via modificant la seva imatge i dotant-la d’un caràcter urbà plenament consolidat, en
relació amb l’espai urbà adjacent. L’any 2006, la Diputació de Barcelona va lliurar a
l’Ajuntament el “Projecte executiu d'Urbanització de la travessera BV-1221 entre
l'Avinguda de les Arenes i el carrer Joan Camps”. Desprès l’Ajuntament va sol·licitar la
seva revisió per incorporar una nova rotonda propera a l'accés a Roques Blanques.
Atès que, en resposta a la petició de l’Ajuntament, l’Oficina Tècnica de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, adscrita a la Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
d’aquesta Diputació, va encarregar la contractació de la redacció del “Text refós del
projecte d'urbanització de la travessera de la BV-1221 entre l'av. de les Arenes i el
c/ Joan Camps. T.M. Matadepera”, per un import total de 1.479.276,34 € (IVA inclòs
del 21%).
Atès que l’esmentat projecte constructiu preveu, entre el PK 3+550 i el PK 4+150,
l’arranjament de la travessera de la carretera BV-1221 en el tram comprès entre
l’Avinguda de les Arenes i el carrer del Turó de les Roques Blanques, incloent
l’execució d’una rotonda a la seva intersecció amb el carrer Joan Camps.
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 Text refós del referit 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 Matadepera, 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 1.479.276,34 €, amb
la següent assignació del repartiment del cost entre ambdues parts:
Diputació de
Barcelona
567.286,51 €

Total
Cost (IVA inclòs)

1.479.276,34 €
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Ajuntament de
Matadepera
911.989,83 €

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 567.286,51 €, 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
la facultat de formalitzar el present conveni, en nom i representació de la Diputació de
Barcelona.
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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
ACORDS
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, a subscriure entre la Diputació de
Barcelona i l'Ajuntament de Matadepera, amb la finalitat de l’execució de les obres del
“Text refós del projecte d'urbanització de la travessera de la BV-1221 entre l'av. de les
Arenes i el c/ Joan Camps. T.M. Matadepera”, 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 MATADEPERA PER A
L’EXECUCIÓ D’ OBRES DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA
TRAVESSERA DE LA BV-1221 ENTRE L’AV. DE LES ARENES I EL C/ JOAN CAMPS.
T.M. MATADEPERA
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 MATADEPERA, representat per l’Il·lma. Alcaldessa presidenta de
l'Ajuntament Sra. Mireia Solsona Garriga, assistida per la Secretària de la Corporació,
Sra. Rosa Castellà Mata.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
I.

En les carreteres de la titularitat de la Diputació de Barcelona, 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, 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.

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.
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V.

L’Ajuntament de Matadepera va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la redacció d’un
projecte constructiu de la carretera BV-1221 entre l’avinguda de les Arenes i el carrer
Joan Camps per tal d’introduir una millora de la via modificant la seva imatge i
dotant-la d’un caràcter urbà plenament consolidat, en relació amb l’espai urbà
adjacent. L’any 2006, la Diputació de Barcelona va lliurar a l’Ajuntament el “Projecte
executiu d'Urbanització de la travessera BV-1221 entre l'Avinguda de les Arenes i el
carrer Joan Camps”. Desprès l’Ajuntament va sol·licitar la seva revisió per incorporar
una nova rotonda propera a l'accés a Roques Blanques.

VI.

L’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local de la referida Gerència de
Serveis de la Diputació de Barcelona va encarregar-se de la contractació de la
redacció del “Text refós del projecte d'urbanització de la travessera de la BV-1221
entre l'av. de les Arenes i el c/ Joan Camps. T.M. Matadepera”.

VII.

El projecte constructiu preveu, entre el PK 3+550 i el PK 4+150, l’arranjament de la
travessera de la BV-1221 en el tram comprès entre l’Avinguda de les Arenes i el
carrer del Turó de les Roques Blanques, inclosa l’execució d’una rotonda a la seva
intersecció amb el carrer Joan Camps.

VIII.

Les actuacions objecte del projecte es duran a terme mitjançant un conveni de
seguretat viària amb l’Ajuntament de Matadepera, en virtut del qual es determinen les
obligacions respectives de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona, es preveu el
cofinançament de les obres per ambdues parts i es defineix l’àmbit de conservació i
manteniment que quedarà de la competència respectiva de les dues administracions,
una vegada executades les obres.

IX.

La participació econòmica de l’Ajuntament de Matadepera per a l’execució de l’obra
és fruit d’un conveni urbanístic amb els propietaris dels terrenys inclosos en un
polígon d’actuació urbanística (Can Candi), pendent d’execució.

X.

Ambdues parts manifesten que l’objectiu principal d’aquesta acció és col·laborar en
executar obres per a la millora de la seguretat viària i determinar els àmbits de
conservació i explotació una vegada aquestes han estat executades.

XI.

La minuta del conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona de data......................................

Per tot això, ambdues parts, de mutu acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest 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 Matadepera en ordre a
l’execució de les obres descrites al “Text refós del projecte d'urbanització de la travessera
de la BV-1221 entre l'av. de les Arenes i el c/ Joan Camps. T.M. Matadepera”, i la
determinació de l’àmbit de conservació i explotació de les obres posterior a la seva
execució.
Segons l’esmentat projecte, les obres a executar es valoren en l’import total de
1.479.276,34€ (21% IVA inclòs).

155/188

Segon.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona és l’Administració responsable de les actuacions següents, a les
quals es refereix aquest conveni, de les quals es farà càrrec :
- l’execució de les obres del “Text refós del projecte d'urbanització de la travessera de la
BV-1221 entre l'av. de les Arenes i el c/ Joan Camps. T.M. Matadepera”
- La Diputació de Barcelona assumeix l’import de 567.286,51 €, sobre el cost total de les
obres del projecte, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50100/453A1/61104 del Pressupost de l’exercici 2012.
- la contractació d’aquestes obres,
- la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut, mitjançant
contractes externs de serveis que es valoren en 59.169 €, (21% IVA inclòs) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50100/453A1/61104 del Pressupost de l’exercici 2013, i
- la senyalització dels itineraris alternatius de vehicles i persones en els períodes en què
s’hagués de restringir el trànsit per a la carretera, durant l’execució de les obres, d’acord
amb el previst en el projecte.
- El termini previst per a l’inici de l’execució de les obres no serà superior a 10 mesos des
de la signatura del Conveni, llevat que calgui la disponibilitat de terrenys no públics. En
aquest cas, l’Ajuntament s’encarregarà de posar-los a disposició de l’obra sense cost per
la Diputació de Barcelona i el termini per començar l’obra serà de 10 mesos des de la
disponibilitat dels terrenys.
Un cop realitzades les obres de la seva competència, i dins de l’àmbit de les obres
realitzades en execució del projecte constructiu, la Diputació de Barcelona només
s’encarregarà de la conservació i manteniment de la calçada i de la seva senyalització
horitzontal i vertical.
Tercer.- Obligacions de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Matadepera es farà càrrec de l’import fix de 911.989,83 € sobre el cost total
de les obres del projecte, IVA inclòs; així mateix, haurà d’adjuntar un certificat de la
disponibilitat pressupostària d’aquest import per a finançar la seva part de les obres.
L’Ajuntament aporta únicament la quantitat prevista independentment del cost final de l’obra,
sense tenir en compte la baixa per adjudicació i l’increment per les possibles modificacions
que puguin sorgir en el transcurs de l’obra.
L’Ajuntament procedirà 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 Catalunya
Caixa, C/C/C 2013-0646-14-0200127175, en el termini d’un mes, des de la presentació a
l’Ajuntament de la liquidació corresponent amb l’inici de l’obra.
L’Ajuntament designarà un tècnic municipal per fer el seguiment de les obres.
En el cas que l’execució de les obres requereixin l’ocupació de terrenys públics o privats,
l’Ajuntament, al seu càrrec, els posarà gratuïtament a disposició de la Diputació de
Barcelona.
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Una vegada executades les obres del projecte, la conservació i el manteniment de la resta
dels elements continguts en l’àmbit de les obres de referència no indicats en el Pacte
Segon, correspon a l’Ajuntament des de la finalització del període de garantia de l’obra,
llevat de l’enjardinament i del sistema de reg, que el termini comptarà a partir de l’acta de
recepció (sense que deixi de ser d’aplicació l’obligació de garantia del contractista de l’obra).
Quart.- Modificacions del conveni
No s’admetran modificacions o millores dels elements de titularitat municipal, entenent-se
com a tal tots aquells que estiguin situats fora de la calçada.
Aquesta clàusula no serà d’aplicació en aquelles modificacions que estiguin previstes en el
projecte:
- 5% de l’increment del pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats en la fase
de redacció de projecte.
- 7% de l’increment del pressupost per increment del percentatge de roca no detectat.
O per les altres modificacions previstes en l’article 107 del TRLCSP i especialment la
prevista a l’article 3.d), modificacions del 10 % del preu d’adjudicació del contracte.
O que estiguin motivades per raons de força major.
Cinquè.- Conservació i manteniment
Un cop efectuada per la Diputació de Barcelona l’execució de les obres esmentades i
finalitzat el període de garantia, en virtut del present conveni, es formalitza la seva recepció
per part de l’Ajuntament, i per tant, serà per compte seu la conservació i manteniment de
tots els elements situats fora de la calçada excepte la senyalització horitzontal i vertical
corresponent a la carretera.
En el cas de l’enjardinament i del sistema de reg, el termini de conservació i manteniment
per part de l’Ajuntament comptarà a partir de l’acta de recepció (sense que deixi de ser
d’aplicació l’obligació de garantia del contractista de l’obra).
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 acabar el
període de garantia de l’obra. Una vegada acabi el període de garantia de l’obra, 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.
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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 el present conveni, per duplicat,
en el lloc i la data que s’assenyalen.
(Sg. Per l’Ajuntament de Matadepera: Mireia Solsona Garriga, Alcaldessa Presidenta; Rosa
Castellà Mata, Secretària de l’Ajuntament; Per la Diputació de Barcelona: Josep Llobet
Navarro, Vicepresident 3er 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 de 567.286,51 €, 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 Matadepera,
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
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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.
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
75.- Dictamen que proposa aprovar l’atorgament de subvencions als
ajuntaments de la província de Barcelona, per a fer front a les despeses de
transport escolar, dins la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”,
corresponent a l’any 2013, per un import de quaranta-quatre mil cinc-cents
noranta-vuit euros amb setanta-sis cèntims (44.598,76) €.- 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, reunida en sessió de Junta de Govern de data 28
de juny de 2012, va aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de Barcelona per a fer
front a les despeses de transport escolar en la campanya “Coneguem els nostres
parcs” exercici 2013.
Atès el que disposen les bases reguladores de les subvencions als ajuntaments de la
província de Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la
campanya “Coneguem els nostres parcs” 2013, en concret la base dotzena, que regula
els Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió.
Atès que s’ha constituït l’òrgan col·legiat en data 15 de novembre de 2012 per a
l’examen i valoració de les sol·licituds presentades dins el termini establert en les
bases reguladores abans esmentades. L’òrgan col·legiat ha estat integrat pel
Sr. Andreu Carreras Puigdelliura, Diputat Adjunt d’Espais Naturals, actuant com a
president de l’òrgan col·legiat, el Sr. José Recadero Vidiella Roca, coordinador d’Àmbit
d’Espais Naturals, per delegació del coordinador en matèria d’Espais Naturals i Medi
Ambient, per la Sra. Divina Ayuso Forns, representant de la presidència de la
Corporació, pel Sr. Jordi Bellpart i Colomer, gerent de Serveis d’Espais Naturals i per
la Sra. Àngels Palacio Pastor, cap de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic, que
ha actuat com a secretaria de l’òrgan col·legiat.
Atès que s’ha emès el corresponent informe tècnic de valoració, d’acord amb els
criteris objectius a subvencionar i la seva corresponent ponderació. L’esmentat informe
s’adjunta al present Dictamen i en forma part integra d’ell.
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Atès que en data 15 de novembre de 2012 el president de l’òrgan col·legiat ha formulat
proposta de concessió que s’acompanya el present Dictamen.
Atès que la base desena de les bases reguladores preveu un crèdit màxim per a
l’atorgament de subvencions de 54.000€ i que la proposta que formula el President de
l’òrgan de valoració ascendeix a 44.598,76 €.
Atès que aquesta despesa cal imputar-la al pressupost de la Gerència de Serveis
d’Espais Naturals, G/50400/173A0/46200, corresponent a l’exercici del 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.
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.
Per tot l’exposat, el gerent de Serveis d’Espais 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:
ACORDS
Primer.- Aprovar l’atorgament de subvencions als ajuntaments de la província de
Barcelona per a fer front a les despeses de transport escolar en la campanya
“Coneguem els nostres parcs”, exercici 2013.
Segon.- Atorgar aquestes subvencions d’acord amb la relació, concepte i import que a
continuació es detallen:
Nº Operació
Comptable
1203004546 1
1203004546 2
1203004546 3
1203004546 4
1203004546 5
1203004546 6
1203004546 7
1203004546 8
1203004546 9
1203004546 10
1203004546 11
1203004546 12
1203004546 13
1203004546 14
1203004546 15

Ajuntament
Abrera
Badia del Vallès
Castellterçol
Granada, La
Masquefa
Òdena
Olesa de Montserrat
Sant Climent de Llobregat
Sant Quirze del Vallès
Súria
Torrelles de Llobregat
Castellbell i el Vilar
Franqueses del Vallès, Les
Mollet del Vallès
Montgat
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NIF
P0800100J
P0831200A
P0806300J
P0809300G
P0811800B
P0814200B
P0814600C
P0820300B
P0823800H
P0827400C
P0828900A
P0805200C
P0808500C
P0812300B
P0812500G

Import
concedit
285 €
867,90 €
180 €
109,50 €
330 €
170 €
938,85 €
203,50 €
1.254 €
375 €
360 €
298,90 €
588 €
1.460,20 €
686 €

Nº Operació
Comptable
1203004546 16
1203004546 17
1203004546 18
1203004546 19
1203004546 20
1203004546 21
1203004546 22
1203004546 23
1203004546 24
1203004546 25
1203004546 26
1203004546 27
1203004546 28
1203004546 29
1203004546 30
1203004546 31
1203004546 32
1203004546 33
1203004546 34
1203004546 35
1203004546

36

1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546
1203004546

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1203004546

53

1203004546
1203004546
1203004546
Total

54
55
56

Ajuntament

NIF

Palau-Solita i Plegamans
Papiol, El
Piera
Polinyà
Rubí
Sant Adrià del Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Celoni
Sant Esteve de Palautordera
Sant Just Desvern
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Margarida de Montbui
Vilafranca del Penedès
Vilassar de Dalt
Alella
Berga
Castelldefels
Castellví de la Marca
Cerdanyola del Vallès
Esplugues de Llobregat
Institut Municipal de Gestió del Patrimoni
Cultural (Gavà)
Molins de Rei
Monistrol de Montserrat
Montcada i Reixac
Olèrdola
Pineda de Mar
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Julià de Vilatorta
Sant Llorenç Savall
Sant Vicenç dels Horts
Teià
Vallgorguina
Vilanova del Vallès
Cornellà de Llobregat
Institut Municipal d'Educació Mataró
Sant Boi de Llobregat
Patronal Municipal d'Educació Sant
Cugat del Vallès
Santa Perpetua de Mogoda
Santa Coloma de Gramenet
Terrassa

P0815500D
P0815700J
P0816000D
P0816600A
P0818300F
P0819300E
P0819500J
P0820100F
P0820600E
P0821900H
P0824800G
P0825000C
P0830600C
P0821300A
P0800300F
P0802200F
P0805500F
P0806400H
P0826600I
P0807600B

Import
concedit
625,24 €
416,50 €
792,33 €
303,80 €
1.141,21 €
1.078 €
1.886,50 €
1.515,47 €
145,53 €
705,60 €
220,50 €
176,40 €
534,59 €
1.259,30 €
357,98 €
1.209,60 €
2.227,20 €
216 €
1.590,34 €
408 €

P5808804H

931,20 €

P0812200D
P0812600E
P0812400J
P0814400H
P0816200J
P0821000G
P0821600D
P0821800J
P0822100D
P0826300F
P0828100H
P0829500H
P0831000E
P0807200A
P0800079F
P0819900B

2.126,04 €
172,80 €
691,20 €
193,44 €
691,20 €
2.164,80 €
1.034,88 €
145,20 €
168 €
1.004,16 €
355,19 €
158,50 €
528 €
2.194,67 €
1.434,68 €
782,08 €

V08901910

1.271,82 €

P0826000B
P0824500C
P0827900B

992,64 €
985,32 €
1.656 €
44.598,76 €

Tercer.- Aprovar i disposar una despesa de 44.598,76 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria G/50400/173A0/46200, de l’exercici del 2013, per fer front a les
subvencions que s’atorguen.
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Quart.- Condicionar l’eficàcia dels acords a l’existència de crèdit en el pressupost del
2013.
Cinquè.- Advertir als subvencionats que d’acord amb el punt 14 de les bases de la
convocatòria hauran d’acceptar-la expressament, admeten totes i cadascuna de les
condicions previstes en la convocatòria i en la resolució de concessió, en el termini de
dos mesos des de la notificació de l’atorgament de la subvenció.
Sisè.- Comunicar als ajuntament subvencionats que s’haurà de justificar l’activitat
abans del 30 de setembre de 2013.
Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial
76.- Dictamen que proposa aprovar la modificació del pacte onzè del conveni de
col·laboració, relatiu a la vigència, amb la Fundació “La Caixa”, per al
desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals protegits,
gestionats per la Diputació de Barcelona, amb possibilitat de pròrroga i ampliant
el termini de vigència a 30 de juny de 2013.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern, va aprovar en la
reunió ordinària de data 24 de novembre de 2011, el dictamen d’aprovació del conveni
de col·laboració amb la Fundació “la Caixa” per al desenvolupament del programa de
conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona.
Atès que el pacte onzè del conveni de referència estableix que “Aquest conveni
entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2012, i la seva vigència finalitzarà a data 31
de desembre de 2012, sense possibilitat de pròrroga”.
Atès que en el pacte dotzè del conveni esmentat, relatiu a les modificacions del
conveni, s’estableix que durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se
requerint l’aprovació de la modificació, per part de totes les parts signants del conveni.
Atès que el 9 de novembre de 2012 es va reunir la Comissió de Seguiment, tal i com
s’estableix en el pacte setè del conveni de col·laboració entre la Fundació “la Caixa” i
la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del programa de conservació dels
espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, signat el 22 de
desembre de 2011.
Atès que a la reunió de la Comissió de Seguiment de data 9 de novembre de 2012 es
va decidir, per mutu acord de les parts, prorrogar el conveni esmentat que finalitza el
31 de desembre de 2012. El termini de pròrroga s’estableix de l’1 de gener de 2013 a
30 de juny de 2013, degut a que, a data d’avui, algunes de les actuacions per dur a
terme l’objecte del conveni no han sigut encara realitzades i es preveu que s’executin i
finalitzin durant el primer semestre de l’any 2013.
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Atès que s’ha acordat, per mutu acord de les parts, la pròrroga de sis mesos del
conveni esmentat, és a dir, termini de finalització, el 30 de juny de 2013, i procedir així
a la modificació del conveni signat el 22 de desembre de 2011.
Vista la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist el punt 3.4,i.3) de la Refosa núm. 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de
l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais
Naturals, proposa a la presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat que
elevi a la Junta de Govern l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar el pacte onzè del conveni de col·laboració, relatiu a la vigència,
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, per al desenvolupament del
programa de conservació dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de
Barcelona, en el sentit de fixar la possibilitat de pròrroga del conveni, i ampliant el
termini de la seva vigència a 30 de juny de 2013.
Segon.- Aprovar, en conseqüència, la modificació del pacte onzè del conveni, relatiu a
la vigència del conveni, que ha estat objecte de modificació, pel que fa a la possibilitat
de pròrroga i al termini de finalització d’aquest. Així doncs, on hi diu:
“Aquest conveni entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2012, i la seva vigència
finalitzarà a data 31 de desembre de 2012, sense possibilitat de pròrroga”,
ha de dir:
“Aquest conveni entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2012, i la seva
vigència finalitzarà a data 31 de desembre de 2012. El conveni podrà, no obstant,
prorrogar-se, de forma justificada, per acord de les parts, pel temps mínim
imprescindible per a la finalització de les actuacions programades en el mateix”.
Tercer.- Aprovar el text definitiu del conveni de col·laboració amb la Fundació “la
Caixa” per al desenvolupament del programa de conservació dels espais naturals
protegits gestionats per la Diputació de Barcelona, amb la incorporació de la
modificació del pacte onzè del conveni, que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
CONSERVACIÓ DELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS GESTIONATS PER LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
I.- ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu President, l’Excm.
Sr. Salvador Esteve i Figueras, facultat d’acord amb la Refosa núm. 1/2011, sobre delegació
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de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
publicada al BOPB de data 23 de setembre de 2011; assistit per la Secretària general, la
Sra. Petra Mahillo García, en virtut de les facultats conferides pel decret de la Presidència
de la Corporació de data 8.09.2011, BOPB de 23.09.2011.
D’altra banda, la FUNDACIÓ CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA, (d’ara
endavant, Fundació ”la Caixa”), representada pel seu Director General, el Sr. Jaume
Lanaspa i Gatnau, que intervé en nom i representació de l’entitat, provista de C.I.F.
G-59200006 i amb domicili social a Barcelona (08028), Avinguda Diagonal 621.
II.-

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I.

Que la Diputació de Barcelona gestiona una Xarxa de Parcs Naturals formada pel
Parc Natural del Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del
Montnegre i el Corredor, Parc del Garraf, Parc del Castell de Montesquiu, Parc
d’Olèrdola, Parc del Foix, Parc de la Serralada de Marina, Parc Agrari del Baix
Llobregat i Parc de Collserola, el conjunt de la qual abasta una superfície de 100.625
hectàrees.

II.

Que l’objectiu prioritari de la Diputació de Barcelona respecte de la Xarxa de Parcs
Naturals que gestiona és garantir, en cadascun d’aquests espais, la preservació dels
valors naturals i paisatgístics, el desenvolupament socioeconòmic sostenible i l’ús
públic ordenat.

III.

Que, en la seva tasca de preservació dels valors naturals i paisatgístics d’aquestes
zones, i per aconseguir uns sistemes ecològicament més valuosos i estables enfront
de les pressions externes que puguin rebre, la Diputació de Barcelona duu a terme
una planificació i gestió activa d’aquests espais naturals.

IV.

Que, en aquest marc, la Diputació de Barcelona desenvolupa determinades tasques
de gestió mediambiental per a la conservació dels sistemes naturals que formen la
Xarxa de Parcs Naturals, formulades tenint en compte el context socioeconòmic i
l’ordenació de l’ús públic.

V.

Que Fundació “la Caixa” és l’entitat encarregada de gestionar l’Obra Social “la Caixa”,
que persegueix la millora de la qualitat de vida dels ciutadans a través del
desenvolupament social, cultural i ambiental, amb la finalitat d’assolir un
desenvolupament humà sostenible, i, amb aquest fi, desenvolupa un gran nombre de
programes mediambientals i socials dirigits a la conservació i millora de l’entorn
natural, així com a la promoció de la integració social dels col·lectius de persones
desfavorides.

VI.

Que els programes de Fundació “la Caixa” inclouen el desenvolupament de les seves
actuacions mitjançant la col·laboració amb entitats tant privades com públiques.

VII.

Que la minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per dictamen de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona de data 17.11.2011.

En virtut del que precedeix, i atesa l’existència d’objectius coincidents i l’interès recíproc
entre la Diputació de Barcelona i Fundació ”la Caixa” en matèria de conservació d’espais
naturals, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen el present conveni que es regirà pels següents
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PACTES
Primer.- Objecte del conveni
Aquest conveni té per objectiu establir les condicions per a la cooperació en el
desenvolupament i l’execució del Pla integral de gestió dels sistemes naturals de la
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, (d’ara en endavant el Pla) amb la
finalitat de garantir-ne l’estabilitat i la maduresa, millorant-ne l’estat de conservació i
reduint-ne la fragilitat davant de possibles pertorbacions. A aquest efecte, les parts signants
es comprometen a impulsar tasques de gestió mediambiental per a la conservació dels
sistemes naturals del conjunt de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
La Diputació de Barcelona establirà les directrius estratègiques del Pla, i redactarà, d’acord
amb aquestes directrius, les tasques de gestió mediambiental per a cadascun dels espais,
així com els plans i projectes d’execució de les actuacions.
Segon.- Objectius específics del Pla
Els objectius específics del Pla són:
a) Desenvolupar propostes de planificació i gestió rigoroses i extrapolables al conjunt del
territori, en el marc de les directrius de conservació de la Unió Europea (Xarxa Natura
2000), i d’acord amb l’anàlisi dels principals reptes ecològics i socioeconòmics de la
Xarxa de Parcs Naturals.
b) Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de forma que s’incideixi positivament
en les vessants de la conservació, l’ús públic i la revitalització socioeconòmica.
c) Afavorir la integració de col·lectius en risc d’exclusió social.
d) Elaborar els materials tècnics necessaris per contribuir al desenvolupament del Pla.
e) Avaluar, mitjançant el desenvolupament d’una bateria d’indicadors que permeti dur a
terme el seguiment del Pla, la incidència real de les actuacions i l’assoliment dels
objectius plantejats.
f) Definir i executar el programa de comunicació del Pla i els materials divulgatius vinculats
al Pla.
Tercer.- Actuacions objecte del conveni
A partir dels objectius plantejats, les parts acorden l’execució de les actuacions següents en
les àrees de més interès ecològic i paisatgístic en cadascun dels parcs que formen la Xarxa
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis.
Manteniment d’hàbitats oberts.
Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera.
Restauració d’àrees degradades.
Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística, i preservació de la biodiversitat.
Reforçament del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local.
Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació.
Potenciació d’aquelles actuacions que ajudin a minimitzar els efectes del canvi climàtic,
mitjançant actuacions que redueixin l’emissió de CO2 a l’atmosfera i aquelles altres que
es consideri oportú.
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i) Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les
actuacions portades a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i la
implantació d’aquestes formes d’energia.
Quart.- Programa de treball
El desenvolupament d’aquestes actuacions es concretarà en el programa de treball, que
serà acordat i redactat de manera conjunta a través de la comissió de seguiment que
s’especifica en el pacte setè, segons el procediment d’aprovació i seguiment del programa
de treball que es descriu en el mateix pacte setè d’aquest conveni.
Cinquè.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona assumirà, mitjançant gestió directa o indirecta, la gestió i
execució de les actuacions previstes en el Pla, i aportarà els recursos materials i humans
necessaris a tal efecte.
Amb relació a les actuacions de conservació i millora d’espais naturals, es donarà prioritat a
l’ocupació de col·lectius de persones socialment desavantatjades en situació o risc
d’exclusió social, preferentment col·lectius d’exreclusos, exdrogoadddictes, immigrants i
dones en situació extrema, d’acord amb la normativa contractual vigent.
Amb l’objectiu de consolidar un cert teixit empresarial dins del mercat social a la província
de Barcelona, i durant el període de vigència del present conveni, la Diputació de Barcelona
garantirà l’existència d’un tècnic/a per recolzar la capacitat d’autogestió de les EI i CET per
fer front a les demandes de gestió i execució dels projectes del conveni. La despesa
corresponent a aquesta contractació anirà a càrrec del pressupost total d’aquest conveni,
prèvia aprovació d’aquesta a la comissió de seguiment.
Sisè.- Compromisos de Fundació “la Caixa”
Fundació “la Caixa” aportarà a la Diputació de Barcelona la dotació pressupostària per a
l’execució del pla de treball, d’acord amb el que s’estableix en el pacte vuitè del Conveni.
Setè.- Comissió de seguiment
A fi d’articular el desenvolupament d’aquest conveni de col·laboració, es crearà una
comissió paritària de seguiment del conveni, formada, com a mínim, per un representant de
cadascuna de les parts. Aquesta comissió es reunirà, almenys, tres cops l’any.
La Comissió tindrà com funcions:







Avaluar el desenvolupament del conjunt del conveni, principalment de l’assoliment dels
objectius de la fase en curs i la programació dels objectius i l’aprovació de les
actuacions de la fase posterior, així com del pla de comunicació (que inclourà, d’una
banda, campanyes publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les
actuacions que es portin a terme en desenvolupament d’aquest conveni).
Acordar i aprovar el programa de treball, a més de fer el seu seguiment i justificació,
establert en aquest mateix pacte.
Determinar quins projectes han de ser executats íntegrament o parcialment per
empreses d’inserció (EI), centres especials de treball (CET) i altres empreses
d’ocupació social que podran assumir aquestes tasques.
Aprovar la contractació d’un tècnic/a de la Diputació de Barcelona per recolzar la
capacitat d’autogestió de les EI i CET per fer front a les demandes de gestió i execució
dels projectes del conveni, d’acord amb el pacte cinquè del present conveni.
Acordar conjuntament, la realització d’un pla de comunicació, que inclourà, d’una
banda, campanyes publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les
actuacions que es portin a terme en desenvolupament d’aquest conveni.
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Resoldre de comú acord qualsevol dubte o diferència que es plantegi sobre la
interpretació o aplicació del conveni, així com altres qüestions que es considerin
oportunes.

L’adopció d’acords per la Comissió de Seguiment requerirà del consens entre les parts.
Per a l’aprovació, seguiment i justificació del programa de treball per part de la comissió de
seguiment, se seguirà el procediment següent:
1. Aprovació del programa de treball
Les parts faran arribar als membres de la comissió de seguiment, abans de la primera
reunió d’aquest òrgan, les propostes d’actuacions, mitjançant una fitxa descriptiva, per tal
que siguin avaluades pels membres de la comissió.
La fitxa descriptiva de les propostes d’actuacions haurà de contenir la informació següent:
a. Descripció breu de les propostes, amb el pressupost desglossat i el calendari estimat.
b. Indicació dels col·lectius de persones socialment desavantatjades, en situació o risc
d’exclusió social, que puguin participar en les actuacions proposades.
c. Fotografies de la zona on s’executarà, en cas que s’aprovi, cada actuació.
2. Seguiment dels projectes realitzats dins del programa de treball
Després de cadascuna de les reunions de la comissió de seguiment, s’aixecarà l’acta
corresponent, que serà remesa a tots els membres assistents a les reunions per tal que hi
donin la seva conformitat i poder procedir a la signatura.
La Diputació de Barcelona haurà de facilitar a la comissió de seguiment, amb una
periodicitat semestral, com a mínim, i d’acord amb el calendari i les indicacions que la
comissió li haurà subministrat, les dades i documentació necessaris per tal que aquesta
comissió pugui avaluar l’evolució dels projectes en curs.
Tota la documentació indicada en aquest pacte, i qualsevol altra que es vulgui fer arribar a
la comissió de seguiment, haurà de ser remesa als seus membres per correu electrònic o,
en cas que no sigui possible, en un suport digital mitjançant correu certificat o per missatger.
3. Justificació dels projectes realitzats dins del programa de treball
Per tal de justificar la realització dels projectes continguts en el programa de treball, un cop
realitzats (completament o per fases, si es tracta de projectes complexos), caldrà aportar a
la comissió de seguiment la documentació següent:
a. Memòria descriptiva de cada projecte amb fotografies de les actuacions realitzades.
b. Carta de la Diputació de Barcelona en què se certifiqui la finalització del projecte
corresponent i se sol·liciti el pagament pendent (en la seva totalitat o només una part, si es
tracta de projectes complexos). Per tal de justificar les despeses realitzades, la Diputació de
Barcelona haurà de presentar, mitjançant certificat emès per la Intervenció General de la
Corporació, una relació de les factures i altres documents de naturalesa anàloga, fent
constar: Nom i NIF del proveïdor/creditor, objecte, data i núm. factura, núm. d’operació
comptable o núm. de bestreta, percentatge d’execució sobre el pressupost i import facturat
(segons instruccions per a la tramitació de projectes o activitats amb finançament extern, de
la Diputació de Barcelona) En aquesta relació s’hauran d’incloure també les despeses de
personal.
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Vuitè.- Finançament i forma de pagament
El pressupost total per realitzar les actuacions relatives al Pla previstes en aquest conveni,
segons els acords segon i tercer, és d’un màxim d’un milió i mig d’(1.500.000) €, que
Fundació “la Caixa” aportarà d’acord amb les premisses següents:
-

Fundació “la Caixa” farà efectiva, durant els trenta dies posteriors a l’aprovació per part
de la comissió de seguiment, en el seu cas, del programa de treball i del document de
pagament corresponent, una aportació inicial equivalent al 50% de l’import que pertoqui
contractar a la Diputació de Barcelona.

-

El 50% restant s’anirà fent efectiu contra la justificació de l’execució de les actuacions
previstes en el programa de treball.

Tant per a l’aprovació i la justificació del programa de treball, com per a la forma de
pagament, se seguirà el procediment previst en el pacte setè d’aquest conveni.
Novè.- Difusió del Pla integral
Les dues parts consideren important difondre els objectius i les activitats del Pla per tal de
fomentar el respecte i la sensibilització de la societat per la conservació i millora de l’entorn
natural i la integració social dels col·lectius de persones desfavorides.
Amb aquest fi, les parts acordaran conjuntament, en el si de la comissió de seguiment, la
realització d’un pla de comunicació. Aquest pla inclourà, d’una banda, campanyes
publicitàries, i, de l’altra, presentacions a la premsa de les actuacions que es portin a terme
en desenvolupament d’aquest conveni.
Les campanyes publicitàries seran coordinades per Fundació ”la Caixa”. A aquest efecte,
Fundació ”la Caixa” podrà retenir un màxim corresponent al deu per cent (10%) del
pressupost total previst en aquest conveni per destinar-lo a la realització de les campanyes
publicitàries esmentades.
Les presentacions a la premsa de les actuacions que es portin a terme en desenvolupament
d’aquest conveni es realitzaran activament i de manera coordinada entre les dues parts
firmants d’aquest conveni, que faran els seus màxims esforços perquè aquestes actuacions
tinguin un gran abast.
Desè.- Publicitat i imatge corporativa
En totes les actuacions que es duguin a terme en l’execució d’aquest conveni, així com en la
publicitat i el material promocional del programa d’espais naturals protegits, es farà constar
la col·laboració de Fundació ”la Caixa”, juntament amb el seu logotip, després de la
conformitat i l’aprovació expressa de Fundació ”la Caixa” en relació amb la seva imatge
corporativa.
Igualment, es farà menció expressa d’aquesta col·laboració en qualsevol acte que es
pogués organitzar per difondre el programa d’espais naturals protegits, derivat del
desenvolupament d’aquest conveni.
Onzè.- Vigència del conveni
Aquest conveni entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2012, i la seva vigència finalitzarà
a data 31 de desembre de 2012. El conveni podrà, no obstant, prorrogar-se, de forma
justificada, per acord de les parts, pel temps mínim imprescindible per a la finalització de les
actuacions programades en el mateix.

168/188

Dotzè.- Modificacions del conveni
Durant la vigència del conveni, aquest pot modificar-se requerint l’aprovació de la modificació,
per part de totes les parts signants del conveni.
Tretzè.- Incompliment
L’incompliment del present conveni per a qualsevol de les parts signatàries, pot donar lloc a la
seva resolució.
En supòsit de litigi, per a la resolució del conveni, s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la
Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
Catorzè.- Causes d’extinció del conveni
El present conveni es podrà extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o la finalització del termini de vigència.
b) Desaparició sobrevinguda de l’objecte del conveni per causes objectives.
c) Afectació de la causa del conveni per raons de força major.
d) Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
e) Per mutu acord de les parts, expressat per escrit.
f) Per qualsevol altre causa admissible en dret.
Sense perjudici de la durada inicial d’aquest conveni, es podrà resoldre anticipadament per
incompliment de qualsevol dels seus pactes; això comportarà l’obligació per part de la
Diputació de Barcelona de retornar a Fundació ”la Caixa” les quantitats ja percebudes que
en aquell moment encara no hagin estat invertides en els programes de treball anuals
corresponents aprovats degudament per la comissió de seguiment.
Les facultats de resolució previstes aquí s’estableixen sense perjudici del dret de cadascuna
de les parts a sol·licitar indemnització pels danys i perjudicis que haguessin estat ocasionats
per la part incomplidora.
Quinzè.- Marc normatiu del present conveni
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es subscriu a l’empara del règim jurídic
establert a l’article 88 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
Setzè.- Jurisdicció competent
La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants
d’aquest conveni, és la jurisdicció contenciós-administrativa.
Dissetè.- Les parts volen complir i seguir els termes del conveni segons l’esperit de bona
entesa i participació que l’han promogut, i es comprometen a intentar resoldre en primera
instància les divergències que sorgissin segons termes d’equitat. ”

Quart.- Comunicar a la Fundació “la Caixa” el present Acord pel seu coneixement i als
efectes escaients.
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
77.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al
conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF del Bages per regularitzar el
dèficit de sis-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (654,32) €,
per al finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància
contra Incendis Forestals de l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta
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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 col·laboració amb 250 Ajuntaments, 112 ADF i
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals.
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes,
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis
forestals.
Vist que el Pla de Vigilància té un desplegament de 225 persones entre Enginyers,
Operadors i Informadors contractats per les Federacions d’ADF, que fins al 31 d’agost
recorren les rutes de vigilància dels nostres boscos, aquest Pla.
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic que recull les especificacions per
cada any que fan referència a la planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a
l’assignació de mitjans materials, humans i econòmics.
Atès que en data de 28 de març de 2012 es va aprovar el dictamen que proposa
aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF del Bages que participa en
el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012, on consten els
compromisos que contreuen les parts, entre els que es proposa satisfer a la Federació
la quantitat de 236.777,65 € per finançar les despeses del Pla d’informació i vigilància i
el programa de seguretat laboral, establerts en el pacte tercer del conveni de
col·laboració.
Vist que durant la campanya 2012 les condicions meteorològiques han fet que el
nombre de dies que s'han activat els vehicles d'actuacions especials en motiu de
l'elevat risc d'incendi hagin estat superiors als planificats en un principi, i que per tant,
les despeses derivades d'aquestes activacions també han estat superiors a les
pressupostades inicialment i que han comportat dèficit en la Federació d’ADF del
Bages que cal regularitzar, d’acord amb el pacte tercer del conveni esmentat, segons
els càlculs que s’adjunten a continuació:
ADF

NIF

Federació d’ADF del Bages G61890877

IMPORT
CONCEDIT
236.777,65 €

DESPESA

BALANÇ

237.431,97 €

- 654,32 €

Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona,
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les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En 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 l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Bages per regularitzar el
dèficit de sis-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (654,32) €, per al
finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2012.
Segon.- Autoritzar i disposar l’augment de la despesa per un import de sis-cents
cinquanta-quatre euros amb trenta-dos cèntims (654,32) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50002/172A0/48903, que es farà efectiva a la Federació d’ADF del
Bages.
Tercer.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Bages.
78.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al
conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF de l’Anoia per regularitzar el
dèficit de mil cinc-cents deu euros amb setanta-tres cèntims (1.510,73) €, per al
finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb la proposta
formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 250 Ajuntaments, 112 ADF i
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals.
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.

171/188

Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes,
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis
forestals.
Vist que el Pla de Vigilància té un desplegament de 225 persones entre Enginyers,
Operadors i Informadors contractats per les Federacions d’ADF, que fins al 31 d’agost
recorren les rutes de vigilància dels nostres boscos, aquest Pla.
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic que recull les especificacions per
cada any que fan referència a la planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a
l’assignació de mitjans materials, humans i econòmics.
Atès que en data de 28 de març de 2012 es va aprovar el dictamen que proposa
aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF de l’Anoia que participa en
el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012, on consten els
compromisos que contreuen les parts, entre els que es proposa satisfer a la Federació
la quantitat de 162.967,32 € per finançar les despeses del Pla d’informació i vigilància i
el programa de seguretat laboral, establerts en el pacte tercer del conveni de
col·laboració.
Vist que durant la campanya 2012 les condicions meteorològiques han fet que el
nombre de dies que s'han activat els vehicles d'actuacions especials en motiu de
l'elevat risc d'incendi hagin estat superiors als planificats en un principi, i que per tant,
les despeses derivades d'aquestes activacions també han estat superiors a les
pressupostades inicialment i que han comportat dèficit en la Federació d’ADF de
l’Anoia que cal regularitzar, d’acord amb el pacte tercer del conveni esmentat, segons
els càlculs que s’adjunten a continuació:
ADF

NIF

Federació d’ADF de l’Anoia G60830577

IMPORT
CONCEDIT
162.967,32 €

DESPESA

BALANÇ

164.478,05 €

- 1.510,73 €

Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona,
les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
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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 l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF de l’Anoia per regularitzar el
dèficit de mil cinc-cents deu euros amb setanta-tres cèntims (1.510,73) €, per al
finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2012.
Segon.- Autoritzar i disposar l’augment de la despesa per un import de mil cinc-cents
deu euros amb setanta-tres cèntims (1.510,73) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50002/172A0/48903, que es farà efectiva a la Federació d’ADF de
l’Anoia.
Tercer.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF de l’Anoia.
79.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al
conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF del Penedès-Garraf per
regularitzar el dèficit de tres mil set-cents noranta-quatre euros amb setanta-dos
cèntims (3.794,72) €, per al finançament de les despeses derivades del
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 250 Ajuntaments, 112 ADF i
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals.
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes,
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis
forestals.
Vist que el Pla de Vigilància té un desplegament de 225 persones entre Enginyers,
Operadors i Informadors contractats per les Federacions d’ADF, que fins al 31 d’agost
recorren les rutes de vigilància dels nostres boscos, aquest Pla.
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Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals per a l’any 2012 i el seu Programa Tècnic que recull les especificacions per
cada any que fan referència a la planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a
l’assignació de mitjans materials, humans i econòmics.
Atès que en data de 28 de març de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la
Federació d’ADF del Penedès-Garraf i la Federació d’ADF del Bages que participen al
Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012, on consten els
compromisos que contreuen les parts, entre els que es proposa satisfer a la Federació
la quantitat de 127.061,91 € per finançar les despeses del Pla d’informació i vigilància i
el programa de seguretat laboral, establerts en el pacte tercer del conveni de
col·laboració. Atès que en data 12 de juliol, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar la modificació dels pactes 2.1. i 3r. de la minuta del mateix.
Vist que durant la campanya 2012 les condicions meteorològiques han fet que el
nombre de dies que s'han activat els vehicles d'actuacions especials en motiu de
l'elevat risc d'incendi hagin estat superiors als planificats en un principi, i que per tant,
les despeses derivades d'aquestes activacions també han estat superiors a les
pressupostades inicialment i que han comportat dèficit en la Federació d’ADF del
Penedès-Garraf que cal regularitzar, d’acord amb el pacte tercer del conveni esmentat,
segons els càlculs que s’adjunten a continuació:
ADF

NIF

Federació d’ADF del Penedès-Garraf G61685426

IMPORT
DESPESA
BALANÇ
CONCEDIT
127.061,91 € 130.856,63 € - 3.794,72 €

Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona,
les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Vicepresidència 3a i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat eleva a
la Junta de Govern, l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Penedès-Garraf per
regularitzar el dèficit de tres mil set-cents noranta-quatre euros amb setanta-dos
cèntims (3.794,72) €, per al finançament de les despeses derivades del Pla
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.
Segon.- Autoritzar i disposar l’augment de la despesa per un import de tres mil
set-cents noranta-quatre euros amb setanta-dos cèntims (3.794,72) €, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50002/172A0/48903, que es farà efectiva a la Federació
d’ADF del Penedès-Garraf.
Tercer.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Penedès-Garraf.
80.- Dictamen que proposa aprovar l’ajust de valor de la despesa relativa al
conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF del Vallès Occidental per
regularitzar el dèficit de set-cents noranta-sis euros amb vint-i-set cèntims
(796,27) €, per al finançament de les despeses derivades del Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.- La Junta, de conformitat amb
la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb 250 Ajuntaments, 112 ADF i
les 9 Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any el Pla d’Informació i
Vigilància contra incendis forestals.
Atès que aquesta activitat, que s’emmarca en el programa de suport als municipis en
la prevenció dels incendis forestals, es realitza des de l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals, unitat especialitzada en l’anàlisi i el disseny
d’estratègies i sistemes per a la prevenció dels incendis forestals.
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis i limitar els seus efectes,
reforçant, en coordinació amb l’administració forestal i amb la col·laboració
d’Ajuntaments, ADF i Federacions d’ADF, els programes de vigilància contra incendis
forestals.
Vist que el Pla de Vigilància té un desplegament de 225 persones entre Enginyers,
Operadors i Informadors contractats per les Federacions d’ADF, que fins al 31 d’agost
recorren les rutes de vigilància dels nostres boscos, aquest Pla.
Atès que en data de 23 de febrer de 2012 la Junta de Govern va aprovar la realització
del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals per a l’any 2012 i el seu
Programa Tècnic que recull les especificacions per cada any que fan referència a la
planificació i gestió d’itineraris, horaris, personals i a l’assignació de mitjans materials,
humans i econòmics.
Atès que en data de 28 de març de 2012 es va aprovar el dictamen que proposa
aprovar el conveni de col·laboració amb la Federació d’ADF del Vallès Occidental que
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participa en el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012, on consten
els compromisos que contreuen les parts, entre els que es proposa satisfer a la
Federació la quantitat de 117.152,66 € per finançar les despeses del Pla d’informació i
vigilància i el programa de seguretat laboral, establerts en el pacte tercer del conveni
de col·laboració.
Vist que durant la campanya 2012 s'han realitzat més incorporacions (altes i baixes)
de personal generant més despeses de contractació relatives a la formació i de
logística que les pressupostades prèviament i que per tant han comportat dèficit en la
Federació del Vallès Occidental que cal regularitzar, d’acord amb el pacte tercer del
conveni esmentat, segons els càlculs que s’adjunten a continuació:
IMPORT
DESPESA
BALANÇ
CONCEDIT
Federació d’ADF del Vallès Occidental G64200959 117.152,66 € 117.948,93 € - 796,27 €
ADF

NIF

Atès que la gestió de la Campanya s’articula al voltant dels convenis de col·laboració
formalitzats entre totes les parts que hi intervenen, és a dir, la Diputació de Barcelona,
les ADF, les Federacions d’ADF i els Ajuntaments, aquest sistema encaixa en el
supòsit de la base d’execució número 35 del pressupost general de la Diputació de
Barcelona i a l’empara d’allò previst en els articles del 303 al 311 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny,
en els articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i de l’article 88 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En 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 l’ajust de valor de la despesa relativa al conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Vallès Occidental per
regularitzar el dèficit de set-cents noranta-sis euros amb vint-i-set cèntims (796,27) €,
per al finançament de les despeses generades del Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals de l’any 2012.
Segon.- Autoritzar i disposar l’augment de la despesa per un import de set-cents
noranta-sis euros amb vint-i-set cèntims (796,27) €, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50002/172A0/48903, que es farà efectiva a la Federació d’ADF del
Vallès Occidental.
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Tercer.- Notificar la resolució a la Federació d’ADF del Vallès Occidental.
81.- Dictamen que proposa reduir l’aportació establerta inicialment en el conveni
de col·laboració amb la Federació d’ADF del Berguedà que participa al
Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012, ratificat en
data 11 d’octubre de 2012, per un import de seixanta-set euros amb vuit cèntims
(67,08) €.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident
Tercer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que en data de 28 de març de 2012, la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona va aprovar el dictamen relatiu a l’aprovació del conveni de col·laboració a
formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà que
participa al Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012.
Atès que en el punt tercer del conveni, s’estipula que s’efectuarà el pagament de cent
noranta mil quatre euros amb trenta cèntims (190.004,30) € per cobrir les despeses.
Vist que en data d’11 d’octubre de 2012 la Junta de Govern, va ratificar el decret de 25
de setembre de 2012, inscrit al llibre de resolucions amb el número 7983/12, que
modificava els apartats 4.2, 4.4 i 5 del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis
Forestals per a l’any 2012 i el pacte tercer i annex I dels convenis de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i Federació d’ADF d’Osona i del Berguedà que
participen al Pla d’Informació i Vigilància contra els incendis forestals 2012.
Vist que en la modificació del pacte tercer i el seu annex I s’estipula que es satisfaci la
quantitat de cent noranta-sis mil cent cinquanta-quatre euros amb trenta cèntims
(196.154,30) €amb càrrec a les següents aplicacions pressupostàries:
- Pla d’Informació i Vigilància
- Programa de seguretat laboral

187.721,24 €
6.150 €
2.283,06 €

G/50002/172A0/48903
G/50002/173A0/48901
G/50002/172A0/48905

Atès que els factors imprevisibles propis d'una campanya de prevenció d'incendis
dificulten preveure i planificar amb exactitud les despeses derivades de la gestió del
Pla.
Atès que en el mateix punt tercer s’indica que al finalitzar la campanya de vigilància, si
la despesa generada en la gestió del Pla fos menor a la quantitat rebuda, la Federació
d’ADF del Berguedà ingressarà la diferència al fons provincial.
Vist que en data 2 de novembre de 2012, l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal va
realitzar següent el balanç econòmic:
NÚM. OPERACIÓ
1204015683
1204015688
1204045878

IMPORT CONCEDIT
187.721,24 €
2.283,06 €
6.150 €

IMPORT JUSTIFICAT
187.721,24 €
2.283,06 €
6.082,92 €
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DIFERÈNCIA
0€
0€
67,08 €

Atès que segons el balanç econòmic, l’import justificat és inferior a l’import concedit, la
Federació d’ADF del Berguedà haurà de reintegrar al fons provincial la seva diferència,
seixanta-set euros amb vuit cèntims (67,08) €.
Vist l’epígraf 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, 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.- Reduir l’aportació establerta inicialment en el Conveni de col·laboració entre
la Diputació de Barcelona i la Federació d’ADF del Berguedà que participa al Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals 2012 ratificat en data d’11 d’octubre
de 2012 a la Federació d’ADF del Berguedà, per un import de seixanta-set euros amb
vuit cèntims (67,08) €, de conformitat amb els motius exposats anteriorment.
Segon.- Requerir el reintegrament a la Federació d’ADF del Berguedà la quantitat
avançada i no justificada de seixanta-set euros amb vuit cèntims (67,08) € mitjançant
l’ingrés al fons provincial.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Federació d’ADF del Berguedà.
82.- Dictamen que proposa autoritzar la pròrroga del termini, l’execució i
justificació dels treballs del Programa Anual 2012 de l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, que hauran d’estar finalitzats i justificats com a
màxim, el 26 d’abril de 2013, tot mantenint la resta d’acords.- La Junta, de
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Tercer i President Delegat de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal
següent:
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data de 26 d’abril de
2012, va aprovar el dictamen pel qual es proposava aprovar el Programa anual per a
l’any 2012 del Pla Marc de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
aprovat per la Diputació de Barcelona en Ple de data de 28 de març de 2012. Atès que
dit conveni va ser signat per les parts en data de 8 de maig de 2012.
Vist que el setè punt del Programa Anual indica el termini màxim d’execució és fins a
31 de desembre de 2012.
Vist que el tercer acord del dictamen fixa com a data límit de justificació dels treballs el
dia 28 de febrer de 2013.
Atès que fins a la data d’aprovació del conveni (8 de maig) no es podia disposar del
pressupost pels treballs forestals i que entre el 15 de juny i el 15 de setembre no es
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poden executar feines forestals pel risc d’incendi; el temps d’execució real dels treballs
forestals s’ha vist reduït a quatre mesos.
Vist que aquests terminis no han permès l’execució de la totalitat dels treballs forestals
previstos al Programa Anual, i per tant, no serà possible executar-los completament
abans de la data fixada.
Vista la sol·licitud de pròrroga emesa per la presidenta de l’Associació de Propietaris
Forestals Entorns de Montserrat, que confirma que causes alienes a la voluntat de
l’Associació han impossibilitat complir amb aquest termini, per la qual cosa, l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals considera justificada la concessió
d’una pròrroga d’execució i justificació fins al 26 d’abril de 2013.
Vist l'apartat 3.4.i.3) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
ACORDS
Primer.- Autoritzar la pròrroga del termini l’execució i justificació dels treballs del
Programa Anual 2012 de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat,
que hauran d’estar finalitzats i justificats com a màxim, el 26 d’abril de 2013, tot
mantenint la resta d’acords.
Segon.- Notificar la present resolució a l’Associació de Propietaris Forestals Entorns
de Montserrat.
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Gerència de Serveis de Benestar Social
83.- Dictamen que proposa la aprovació de modificació i addenda a les bases per
a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència-Any 2013 i 2014.La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i
Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen
que és del tenor literal següent:
El passat 28 de març de 2012, la Junta de Govern la Diputació de Barcelona va
aprovar les “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de teleassistència Anys 2013 i 2014” que regulen la relació entre la Diputació de Barcelona i els Ens
locals de la seva demarcació territorial que estan adherits al Servei Local de
Teleassistència o que s’hi adhereixin de nou.
Aquestes Bases es trobaven condicionades, sobretot pel que fa a la prestació del
servei (base 7) i al finançament del programa (base 12), a l’existència d’un conveni
específic de col·laboració entre l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO),
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la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i la Diputació de
Barcelona per al desenvolupament del Programa, que va ser subscrit en data 11 de
maig de 2005 i successivament prorrogat per acords de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona fins al 31 de desembre de 2011. Per a l’any 2012 s’ha aprovat
un conveni per al mateix objecte i amb els mateixos acords però amb finalització de
vigència a 31 de desembre de 2012 i sense possibilitat de pròrroga.
Pel que fa a la prestació del servei, el conveni establia a la clàusula vuitena que la
FEMP contractaria una empresa/entitat. Convocat el corresponent procediment de
contractació va resultar contractista del servei l’empresa SERGESA TELEVIDA, SL. El
contracte entre la FEMP i SERGESA TELEVIDA, SL. es va formalitzar en data 22 de
juliol de 2005.
Pel que fa al finançament, l’IMSERSO ha contribuït al llarg d’aquests anys de manera
decreixent amb un percentatge de participació que ha anat des del 65% inicial, fins al
28,38 % en l’actualitat.
Malgrat el comunicat de l’IMSERSO de 13 de febrer de 2012 en què s’informava que
per a l’any 2013 ja es rebrien les instruccions oportunes respecte a aquest conveni, i
malgrat els esforços de la Diputació de Barcelona per continuar mantenint aquesta
relació convenial iniciada l’any 2005 amb la FEMP i l’IMSERSO, (és especialment
rellevant en aquest sentit la moció aprovada per la Corporació en sessió plenària de 29
de novembre de 2012), aquesta finalitzarà definitivament el proper 31 de desembre de
2012, tal com s’informa a la Presidència de la Diputació mitjançant comunicat de la
Secretaria General de la FEMP de data 30 d’octubre de 2012.
En previsió de que aquest fet es produís, l’Àrea d’Atenció a les persones de la
Diputació de Barcelona va endegar el passat mes de maig un procediment de
contractació per tal de garantir la continuïtat de la prestació del servei a partir del 1 de
gener de 2013. L’empresa que va resultar adjudicatària del contracte va ser Televida
Servicios Sociosanitarios, SL.
D’altra banda, les “Bases per a la gestió i desenvolupament del programa de
teleassistència - Anys 2013 i 2014” també preveien la possibilitat de no poder comptar
amb els recursos financers de l’IMSERSO, i que a partir de 2013 el finançament
d’aquest servei públic recaigués íntegrament en les administracions locals. És en
aquest sentit que la base 12.7 diu literalment:
“12.7.- Si es produïssin modificacions en la relació convenial entre
l’IMSERSO, la FEMP i la Diputació de Barcelona per al desenvolupament del
Servei Local de Teleassistència que suposessin alguna variació de les
presents bases, s’aprovaria una addenda en la que es regulessin les noves
condicions. Si aquestes modifiquessin els criteris de distribució dels serveis o
les quotes de participació en el finançament dels Ens locals, aquests haurien
de manifestar el seu consentiment exprés.”
Vistos el Text Refós de les disposicions legals en matèria de règim local, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, així com el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
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qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons
les quals són competències pròpies de les Diputacions l’assistència i la cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, així com la coordinació dels serveis públics
municipals.
Atès que d’acord amb la legislació anteriorment esmentada, una de les competències
de la Diputació és la cooperació amb els Ajuntaments en matèria de salut, protecció
civil i acció social, amb la finalitat de garantir la prestació adequada d’aquests serveis.
Vistes la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de serveis socials i la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència.
Vist l’apartat 3.4.i.1) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i publicada al
BOPB de 6 de juny de 2012.
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Modificar les bases 7, 11, 12 i 13 de les “Bases per a la Gestió i
Desenvolupament del Programa de Teleassistència–Any 2013 i 2014”, aprovades per
Junta de Govern de data 28 de març de 2012, per tal d’establir les noves condicions
sobre la prestació del servei i el finançament del Servei Local de Teleassistència com
a conseqüència de la finalització de la relació convenial entre l’IMSERSO, la FEMP i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament d’aquest Programa.
Segon.- Aprovar l’addenda que modifica les Bases per a la Gestió i Desenvolupament
del Programa de Teleassistència - Any 2013 i 2014 que es transcriu a continuació:
7.- Prestació del servei
7.1.- El Programa de teleassistència a la província de Barcelona és conseqüència
de la cooperació interinstitucional la Diputació de Barcelona i els Ens locals de la
província adherits al programa.
El Servei Local de Teleassistència serà prestat durant els anys 2013-2014 per
l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios, S.L., amb domicili, a efectes de
notificacions, al carrer Llacuna, 161, 4a. planta, local-D, 08018 de Barcelona i amb
NIF: B-80925977.
7.2.- La Diputació de Barcelona posarà a disposició dels Ens locals participants en
el programa els Plecs del contracte per a aquelles consultes que aquests vulguin
dur a terme.
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11.- Criteris de distribució dels serveis
11.1.- Si la demanda de serveis per part dels Ens locals fos superior a l'oferta, la
Diputació de Barcelona es reserva el dret d’establir sistemes de distribució i/o de
priorització dels serveis de teleassistència d’acord amb la planificació provincial i en
funció de:
a. Distribució proporcional a la població més gran de 80 anys que viu sola.
b. Índex de cobertura del servei dins del territori de l’Ens local que fa la sol·licitud o
demanda.
c. Priorització d’aquelles persones usuàries que reuneixen les següents situacions
de risc: major de 80 anys, malalties cròniques, manca de xarxa social o familiar
i/o dificultats de mobilitat o caigudes freqüents
d. Inexistència de rebuts pendents d’abonar a l’empresa proveïdora del servei.
11.2.- A aquests efectes l'Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona comunicarà a l’empresa contractada el nombre de serveis que
corresponen a cada Ens local o bé els requisits imprescindibles de les persones
demandants.
12.- Finançament del programa
12.1.- El pressupost estimatiu del programa per als anys 2013 i 2014 es fixa en la
quantitat biennal de 21.561.360,01 € IVA inclòs, que es finançarà des de la
cooperació institucional en els termes següents:
 10.133.839,21 € (el 47 %) a càrrec de l’Àrea d’atenció a les persones de la
Diputació de Barcelona.
 11.427.520,81 € (el 53 %) a càrrec del Ens locals participants en el Programa.
12.2.- Aquest pressupost s’ha establert en base a:
a) Els preus d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de
teleassistència, que han estat:

Servei
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus A
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus B
Prestació mensual del
servei a un usuari tipus C

Import preu
unitari IVA
exclòs

Tipus
impositiu
IVA

Import
IVA

Total import
preu unitari
IVA inclòs

15,72 €

4%

0,63 €

16,35 €

6,88 €

4%

0,28 €

7,16 €

2,10 €

4%

0,08 €

2,18 €

b) La previsió de serveis per al període 2013-2014, que es detalla a continuació:
Any
Evolució prevista del nombre de serveis
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2013
62.000

2014
63.000

12.3.- La despesa pluriennal estimada de 10.133.839,21 € IVA inclòs, que finançarà
la Diputació de Barcelona es farà efectiva a càrrec de les aplicacions
pressupostàries següents:
Import

Orgànic

Programa

Econòmic

Exercici 2013

4.975.897,10 €

60101

233

227

Exercici 2014

5.157.942,11 €

60101

233

227

12.4.-La despesa pluriennal d’ 11.427.520,81 €, IVA inclòs, anirà a càrrec dels Ens
locals de la província de Barcelona participants en el programa de Teleassistència,
que hauran de consignar en els seus pressupostos el crèdit suficient per fer front a
les despeses derivades del funcionament del servei en el seu àmbit territorial.
13.- Obligacions dels Ens locals
Els Ens locals s'obliguen a:
13.1.- Acceptar l’empresa prestadora del servei contractada per la Diputació de
Barcelona segons es descriu a la base anterior.
13.2.-Comunicar al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les persones de la
Diputació de Barcelona la relació d'usuaris/àries beneficiaries/àries del servei, així
com les baixes que es produeixin. A aquest efecte el Servei Local de
Teleassistència facilitarà el format de fitxa necessari a omplir per part de l'Ens local.
13.3.- Aportar la coordinació
implementació del servei.

professional

necessària

per

a

la

correcta

13.4.- Posar en coneixement de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona totes aquelles incidències que afectin al correcte funcionament del servei
amb la màxima celeritat possible.
13.5.- Abonar directament, si s’escau, a l’empresa prestadora del servei les quotes
mensuals, prèvia presentació de la factura per part d'aquesta empresa. Aquestes
quotes seran meritades a partir de la seva instal·lació. En aquesta meritació no es
tindran en compte els períodes de suspensió temporal del servei.
13.6.- Efectuar el pagament de les factures en els terminis previstos a l’article 216.4
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
13.7.- Comunicar al Servei d’Acció Social de l’Àrea d’Atenció a les Persones, i a la
vista de la proposta de facturació mensual de l’empresa operadora, la seva
conformitat quant a la prestació del servei, per tal de que la Diputació pugui procedir
al pagament de la part que li correspon.
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13.8.- Incorporar els logotips, signes i llegendes normalitzats de la Diputació de
Barcelona, que s’escaiguin a tota la documentació i propaganda generada pel
Servei Local de Teleassistència.
13.9.- Col·laborar activament en les accions de millora i seguiment de qualitat
promogudes per la Diputació de Barcelona.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als Ens locals adherits al Servei Local de
Teleassistència que hauran de manifestar de manera expressa la seva acceptació
d’aquesta addenda a les “Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de
Teleassistència–Any 2013 i 2014”.
Quart.- Publicar aquesta addenda al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per al
seu general coneixement.
84.- Dictamen que proposa la ampliació fins el 31 de desembre de 2013 del
termini de vigència de les Bases de participació al programa d’arranjament
d’habitatges per a la gent gran de la província de Barcelona i publicació en el
BOPB.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta
Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
Vist que per acord de la Junta de Govern, en sessió de data 26 de gener de 2012, es
van aprovar les “Bases de Participació en el Programa d’Arranjaments d’Habitatges
per a Gent Gran de la Província de Barcelona” per tal de regular i fixar els criteris i el
procediment de participació dels Ens locals de la província de Barcelona en l’esmentat
programa (BOPB de 2 de febrer de 2012).
Vist que la Junta de Govern, en sessió de data 12 de juliol de 2012 (BOPB de 19 de
juliol de 2012), va acordar ampliar, fins el 30 de juliol de 2012, el termini de presentació
del certificat de l’Interventor/a acreditant l’existència de crèdit per la quantia màxima
que hi destinaran al programa d’arranjaments d’habitatges per a gent gran de la
província de Barcelona
Vist que les Bases de Participació en el Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a
Gent Gran de la Província de Barcelona estableixen un període de vigència fins el 31
d’agost de 2013.
Atesa la necessitat d’adaptar la vigència de les Bases a la durada dels contractes de
coordinació i seguiment i d’execució de les obres, així com a un període posterior de
tancament i liquidació del programa amb els Ens locals adherits, es creu convenient
ampliar el termini de vigència fins el 31 de desembre de 2013.
Vist el punt 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. 4477/12, 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 del següents:
ACORDS
Primer.- Ampliar, fins el 31 de desembre de 2013, el termini de vigència de les Bases
de Participació en el Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a la Gent Gran de la
Província de Barcelona.
Segon.- Publicar aquest acord d’ampliació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona per al seu general coneixement.
Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home
85.- Dictamen que proposa la desestimació del recurs de reposició presentat pel
Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) en relació a la resolució de la
convocatòria 4153/2012 per a l’atorgament de subvencions a favor d’entitats
sense finalitat de lucre.- Fou retirat el present Dictamen.
Oficina del Pla Jove
86.- Dictamen que proposa aprovar la modificació de l’acord de la Junta de
Govern de 10 de juny de 2012 referent a la subvenció atorgada a l’Ajuntament
d’el Pont de Vilomara i Rocafort per al “Casal d’infància i servei de ludoteca”,
amb codi XBMQ 10/X/66918, en el sentit de disminuir l’aportació econòmica
inicial de quatre-cents seixanta-un mil vuit-cents trenta-dos (461.832) € amb la
quantitat de quaranta-quatre mil vuit-cents noranta-dos euros amb noranta-nou
cèntims (44.892,99) €, resultant una aportació econòmica per aquest concepte de
quatre-cents setze mil nou-cents trenta-nou euros amb un cèntim (416.939,01) €,
motivat pel canvi de necessitat preacordada.- La Junta, de conformitat amb la
proposta formulada per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent:
Atès que en data 10 de juny de 2010, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
va aprovar un dictamen, en desenvolupament del Protocol General del Pla de
concertació Xarxa Barcelona Municipis de qualitat 2008-2011, pel qual s’aprovava un
conveni específic amb les dades identificatives següents:
Ens local:
NIF:
Actuació:

Periodificació de
l’aportació de la Diputació

Codi XBMQ:
Tipus de suport:
Centre Gestor

Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort
P0818100J
Casal de la infància amb servei de ludoteca
2008
<import>
€
2009
<import>
€
2010
461.832
€
2011
<import>
€
2012
<import>
€
Total
<import>
€
10/X/66918
Econòmic
Oficina del Pla Jove
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Atès que el Servei d’Equipaments i Espai Públic dóna la conformitat a la petició d’un
canvi de destinació en els següents termes:
Necessitat preacordada objecte de canvi
Casal de la infància amb servei de ludoteca

Nova necessitat preacordada
Casal de la infància amb servei de ludoteca
Adquisició directa d’un solar al carrer Puig 1416 (antic cinema)

Aportació
Diputació
461.832 €

Any
d’inici
2009

Aportació
Diputació
416.939,01€

Any
d’inici
2009

44.892,99€

2011

Tipus de suport

Centre gestor

Suport econòmic

Oficina del Pla Jove

Tipus de suport

Centre gestor

Suport econòmic

Oficina del Pla Jove
Servei
d’Equipaments i
Espai Públic

Suport econòmic

Vist el punt 10.2.e) de la Refosa número 1/2012, sobre delegació de competències i
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, dictada en
execució del decret de la presidència de data 31 de maig de 2012 i publicada en el
BOPB de 06 de juny de 2012.
Atès l’interès de la Diputació de Barcelona i de l’ens local beneficiari, en el
desenvolupament del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat com a conveni marc que regula l’acció concertada entre la
Diputació i els ens locals de la província de Barcelona, es proposa l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- Aprovar la modificació de l’acord de la Junta de Govern de 10 de juny de
2012 referent a la subvenció per al “Casal d’infància i servei de ludoteca”, amb codi
XBMQ 10/X/66918, en el sentit de disminuir l’aportació econòmica inicial de 461.832 €
amb la quantitat de 44.892,99 €, resultant una aportació econòmica per aquest
concepte de 416.939,01 €., motivat pel canvi de necessitat preacordada.
Segon.- Imputar la disminució de 44.892,99 € a l’aplicació pressupostària
G/60302/339A1/76260 de l’exercici 2012.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de El Pont de Vilomara i Rocafort.
Prèvia declaració d’urgència aprovada per unanimitat dels presents, i per tant,
amb el quòrum de majoria absoluta establert en l’art. 46.2.b) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’inclou en l’ordre del dia el punt
següent:
ÀREA D’HISENDA I RECURSOS INTERNS
Servei de Programació
Dictamen que proposa la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import cent
setanta-cinc mil (175.000) € per a finançar l’actuació local “Centre Tèxtil Besòs”
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats, a l’Ajuntament de Setmenat.- La
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Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present
Dictamen que és del tenor literal següent:
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada, des del seu
reglament de 1988, com un instrument de cooperació econòmica amb els ens locals
de la província de Barcelona, l’objecte del qual és l’atorgament de crèdits a aquests
ens per al finançament d’inversions de la competència local.
El vigent Reglament de la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, es va aprovar
inicialment pel Ple de data 22 de desembre de 2011 i un cop transcorregut el termini
d’informació pública sense que s’hagin presentat cap reclamació ni suggeriment, va
esdevenir definitiu. El text aprovat es va publicar al BOPB de 1.3.2012.
Vist el que disposen els articles 4.1 i 9.1 del referit Reglament, la Junta de Govern de
la Diputació de Barcelona ha de fixar les condicions dels crèdits i els criteris per al seu
atorgament, lliurament i la seva justificació.
Vist que la Junta de Govern de la Diputació en sessió celebrada en data 29 de març
de 2012 va aprovar les esmentades condicions i que aquestes són les que resulten
d’aplicació a la concessió de crèdits que es proposa.
Vista la sol·licitud de crèdit formulada per l’Ajuntament de Sentmenat, presentada en
data 25/10/2012 per finançar la inversió “Centre Tèxtil Besòs” i que aquesta compleix
els requisits establerts a l’esmentat Reglament, segons l’informe tècnic que consta a
l’expedient.
Vista la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i d’atribucions d’òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
4477/12, de data 31 de maig de 2012, i publicada al BOPB de 6 de juny de 2012.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap
sotasignat proposa al president de la Diputació que elevi a la Junta de Govern
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR la concessió del crèdit que tot seguit es detalla:
Ens local:
Actuació:
Import crèdit:
Interès:
Anualitats:
Referència:

Ajuntament de Sentmenat
Centre Tèxtil Besòs
175.000 €
0%
10
118/2012

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de cent setanta-cinc mil euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostària G/20401/942A0/82120.
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Tercer.- FORMALITZAR l’esmentat crèdit mitjançant la signatura del corresponent
Conveni, un cop complimentats tots els tràmits que disposa l’article 8 del Reglament
de la Caixa de crèdit.
En relació als punts de l’Ordre del Dia d’aquesta sessió que requereixen l’adopció d’un
acord, excepte l’aprovació de l’Acta, el Sr. Fogué manifesta la seva abstenció en
aquests punts.
I per no haver-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió, de la qual,
com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i Plau
El President,
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