
 
 

Àrea de Presidència 
Servei de Secretaria 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
 
 
Data:    28 de febrer de 2013 
Caràcter:   Ordinària 
Hora començament:   11 hores el matí 
Hora d’acabament:  11:15 hores del matí 
Lloc de la reunió:  Sala Prat de la Riba 
 
PRESIDENT 
 
Excm.   Sr.  Salvador Esteve i Figueras 
 
DIPUTATS 
 
Il.lm.     Sr.   Ferran Civil i Arnabat 
Il.lma.   Sra. Mercè Conesa i Pagès 
Il.lm.     Sr.   Joaquím Ferrer i Tamayo 
Excm.   Sr.   Antoni Fogué i Moya 
Il.lm.     Sr.   Carles Rossinyol i Vidal 
Il.lm.     Sr.   Joan Carles García i Cañizares 
Il.m.  Sr.   Joan Roca i Lleonart 
Il.lm.     Sr.   Josep Salom i Ges 
Il.lm.     Sr.   Ramon Riera Bruch 
Il.lma.   Sra. Mireia Solsona i Garriga   
Il.lm.     Sr.   Joan Puigdollers i Fargas 
Il.lma.  Sra.  Mireia Hernández i Hernández 
Il.lma.  Sra.  Mercè Rius i Serra 
Il.lm.    Sr.    Ramon Castellano Espinosa 
 
SECRETÀRIA GENERAL  
 
Sra. Petra Mahillo García 
 
DIRECTOR DELS SERVEIS DE LA SECRETARIA GENERAL 
 
Sr. José Luis Martínez-Alonso Camps 
 
INTERVENTORA GENERAL  
 
Sra. Teresa Raurich Montasell 
 
EXCUSÀ LA SEVA ABSÈNCIA 
 
Il.lm.     Sr.   Jaume Ciurana i Llevadot 
Il.lm.     Sr.   Jordi Subirana i Ortells 
Il.lm.     Sr.   Josep Oliva i Santiveri 
Il.lm.     Sr.   Marc Castells i Berzosa 
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Il.lm.    Sr.    Gerard Ardanuy i Mata 
Il.lm.    Sr.    Andreu Carreras i Puigdelliure 
 
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.- Constitució formal de la Junta de Govern i acceptació de les competències 
delegades per Decret de la Presidència 673/13 de data 5 de febrer de 2013, i per part 
del Ple Corporatiu en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011. 

 
2.- Aprovació de l’Acta de la Sessió Ordinària de data 31 de gener de 2013. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
Ratificació de: 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 23 de gener de 2013, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva de la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 24 de gener de 2013. 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 14 de febrer de 2013, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Català de la Salut, per a la 
sessió del dia 18 de febrer de 2013. 
 
Dictàmens 
 
5.- Dictamen que proposa la designació de representants en diferents òrgans, a 
instància de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
6.- Dictamen que proposa la correcció d’una errada material observada en l’acord de la 
Junta de Govern de data 17 de setembre de 2012, referida als representants del 
Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
7.- Dictamen que proposa la modificació de designació de representants en diversos 
organismes públics. 
 
Es dóna compte del decret següent: 
 
8.- Decret de la Presidència, de 28 de gener de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Social núm. 3 de Barcelona, en el procediment per incapacitat permanent núm. 
308/2012 instat per B.C.P. en reclamació d’incapacitat permanent en grau parcial 
derivada d’accident laboral. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 1 de febrer de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Igualada, en el procediment de 
diligències prèvies núm. 521/2012J seguides amb motiu d’una denúncia sobre un 
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presumpte delicte d’estafa continuada en la que s’utilitzaria inconvenientment el nom 
de la Diputació de Barcelona. 
 
10.- Decret de la Presidència, de 4 de febrer de 2013, de compareixença, com a 
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, en el procediment núm. 
38/2012 que es tramita contra F.M.H. i la companyia d’assegurances Axa Aurora 
Ibérica SA, per un presumpte delicte contra la seguretat viària ocorregut a la carretera 
BV-5031. 
 
Es dóna compte del dictamen següent: 
 
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que 
desestima el recurs 581/2010, interposat per S.G.C. i J.G.C. contra la resolució que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats 
de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera de Ribes, al seu pas per 
Hostalets de Balenyà, a causa de l’existència de graveta a la calçada. 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable als interessos de 
la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 526/2011, relatiu a la denegació de la 
petició de permanència en el servei actiu, que acorda tenir per desistit el recurrent 
M.P.P. i declara la finalització del procediment. 
 
13.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable als interessos de 
la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Social núm. 3 de Barcelona en el 
procediment d’incapacitat permanent per accident laboral núm. 308/2012, que acorda 
tenir per desistit el recurrent B.C.P. i ordena l’arxiu de les actuacions. 
 
14.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als interessos 
de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que 
desestima el recurs 441/2011, interposat per D.V.H. contra la resolució que desestima 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident 
de trànsit que va tenir lloc a la carretera C243, a causa de l’existència de grava a la 
calçada. 
 
15.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu número 6 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat per V.A.L. per responsabilitat patrimonial formulada pels danys ocasionats 
en el vehicle de la seva propietat, com a conseqüència de la caiguda d’un arbre en 
l’Avda. Constitución núm. 420 de Castelldefels i l’abonament de la quantitat de tres mil 
noranta-sis euros amb divuit cèntims (3.096,18) €, en concepte d’indemnització, més 
els interessos legals de demora. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
16.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la Convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
del tercer sector sense ànim de lucre “Oferta d’accions de sensibilització 2013”. 
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17.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i les Convocatòries 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2013). 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació de la segona minuta d’addenda al conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana (Itàlia) per a la 
implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
Servei de Govern Local 
 
19.- Dictamen que proposa rectificar el dictamen pel qual es va aprovar la liquidació 
dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la convocatòria 2011 del Pla de 
concertació, en el sentit de deixar sense efecte la baixa per revocació d’un ajut atorgat 
a l’Ajuntament de Roda de Ter. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Capellades, 
en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació 
ofereix en relació a la “Biblioteca El Safareig” d’aquest municipi, d’acord amb el 
corresponent conveni. 
 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
21.- Donar compte de l’Informe de Seguiment del pressupost per programes del 3r. 
trimestre de l’any 2012. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
22.- Dictamen que proposa prorrogar el conveni de cessió d’ús del local situat al carrer 
Concòrdia, número 35, baixos 1a, de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de Barcelona, 
per al període comprès entre el 14 de febrer de 2013 i el 13 de febrer de 2017. 
 
23.- Dictamen que proposa modificar el termini d’amortització dels béns adquirits per a 
les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, el qual figura en el Manual de 
gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la Diputació de Barcelona, aprovat 
per acord de la Junta de Govern de 21 de març de 2002. 
 
Intervenció General 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns als 
Ajuntaments de la Província de Barcelona. 
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Donar compte de: 
 
25.- Decret de la Presidència, de data 28 de gener de 2013, relatiu al nomenament 
dels Interventors/es delegats/des dels Organismes Autònoms i Consorcis assignats a 
la Intervenció General de la Diputació de Barcelona. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació del Fons de prestació destinat al 
suport dels serveis socials bàsics any 2011 en el marc del Règim de concertació de 
l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. 
 
27.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació del Fons de prestació destinat al 
suport dels serveis socials d’atenció domiciliària any 2011 en el marc del Règim de 
concertació de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació XBMQ 
2008-2011. 
 
28.- Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria i bases per a l’atorgament 
de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció 
a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis 
d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2013. 
 
29.- Dictamen que proposa la convalidació, amb efectes d’1 de gener de 2013, de la 
pròrroga del conveni subscrit el 6 de setembre de 2012 i aprovació de l’addenda per a 
promoure l’associacionisme i el lleure educatiu. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
Permisos d’obres 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Terranova Papers, S.A., en resolució de l’expedient núm.  2012/9023. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta, en resolució de l’expedient núm. 2012/9228. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2012/9608. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2012/9799. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Construccions Canudas-3 S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/9884. 
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35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Montgat, en resolució de l’expedient núm. 2012/9979. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Espai La 
Garriga S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/10034. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 2012/10035. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.  2013/180. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. J.A.D., en 
resolució de l’expedient núm. 2013/191. 
 
40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. A.H.C., 
en resolució de l’expedient núm. 2013/193. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei Català 
de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2013/198. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Emd 
Bellaterra, en resolució de l’expedient núm. 2013/293. 
 
43.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada al aprovar una 
autorització d’obres a favor del Club Aeromodelisme Els Cards, en resolució de 
l’expedient núm. 2012/3350. 
 
44.- Dictamen que proposa la cancel·lació de garantia d’obres a favor de la Sra. 
A.B.S., en resolució de l’expedient núm. 2008/6764. 
 
45.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. J.Ll.A., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/9153. 
 
46.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. F.V.C., en 
resolució de l’expedient núm. 2012/9771. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació del contracte de gestió del servei 
públic sota la modalitat de concessió administrativa de l’Escola de Natura de Can Grau 
al parc del Garraf, a l’empresa ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE COLÒNIES, 
per un import d’inversió de setanta-dos mil (72.000) €. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar la renúncia de la servitud d’accés a una xarxa 
general constituïda en la finca Can Patxot, com a predi dominant, atesa la 
innecessarietat i falta d’ús d’aquesta servitud una vegada connectat l’accés d’aigua 
d’aquesta masia a la xarxa general de clavegueram de Mosqueroles. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 

49.- Dictamen que proposa aprovar el Pla d’informació i vigilància contra incendis 
forestals per a l’any 2013 i el seu Programa Tècnic 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

50.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació AGBAR per tal de regular la col·laboració 
entre ambdues entitats. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria del “I 
Concurs de portades de l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament” que 
servirà per il·lustrar la coberta de les Agendes Escolars del curs 2013-2014. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1.- Constitució formal de la Junta de Govern i acceptació de les competències 
delegades per Decret de la Presidència 673/13 de data 5 de febrer de 2013, i per 
part del Ple Corporatiu en sessió extraordinària de data 26 de juliol de 2011.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària del 15 de juliol de 2011, 
es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals 
que van tenir lloc el 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments dels diputats i 
diputades que corresponen a les 14 juntes electorals de zona, de conformitat amb les 
certificacions lliurades per dites juntes electorals a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació, en la mateixa sessió plenària es 
va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona 
en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment 
establert en l’art. 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general; qui, prèvia acceptació i jurament del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment 
establerta, va prendre possessió del seu càrrec com a President de la Diputació, i de 
les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que com a tal, li 
pertoca. 
 
Atès que el President de la Diputació mitjançant decret núm. 673/2013, de 5 de febrer, 
va acordar, d’una banda nomenar els nous membres de ple dret de la Junta de Govern 
i, d’altra banda, la fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries de l’esmentat 
òrgan col·legiat i la delegació de l’exercici de determinades de les seves competències 
en favor de la Junta de Govern. 
 
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres, 
en favor de la Junta de Govern determinades competències assenyalades en l’acord 
primer de la part expositiva del referit dictamen.  
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Atesa la necessitat que la Junta de Govern accepti expressament les competències 
que li van ser delegades per decret de la Presidència núm. 673/2013, de 5 de febrer, i 
les competències que li van ser delegades pel Ple corporatiu en sessió de 26 de juliol 
de 2011. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació d’1 de març de 2011 (Diba 
4/2011). 
 
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, proposo a la Junta de Govern l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Constituir formalment la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona que 
estarà integrada pels membres de ple dret següents: 
 
a) President, Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras. 
 
b) Vocals de ple dret: 
 

1. Il·lm. Sr Ferran Civil i Arnabat 
2. Il·lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès 
3. Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo 
4. Il·lm. Sr. Antoni Fogué i Moya 
5. Il·lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
6. Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares 
7. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
8. Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart 
9. Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells 
10. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
11. Il·lm. Sr. Ramon Riera  Bruch 
12. Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga 
13. Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri  
14. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa 
15. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas 
 

Segon.- Donar-se per assabentada  que també podran assistir a les sessions de la 
Junta de Govern, amb veu però sense vot, els/les diputats/diputades següents: 
 

1. Il·lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández 
2. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
3. Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura 
4. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra 
5. Il·lm. Sr. Ramon Castellano Espinosa 

 
Tercer.- Acceptar l’exercici de les competències que li van ser delegades per decret 
de la Presidència núm. 673/2013, de 5 de febrer, que es contenen en l’apartat sisè de 
la part dispositiva de la referida resolució de la Presidència. 
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Quart.- Acceptar l’exercici de les competències que li van ser delegades pel Ple 
corporatiu, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011. 
 
Cinquè.- Donar-se per assabentada que les sessions ordinàries de la Junta de 
Govern tindran lloc el segon i últim dijous de cada mes, a les 11 h del matí. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords a la Presidència de la Diputació de Barcelona, als 
presidents dels cinc grups polítics, a la Secretaria General, a la Intervenció i a la 
Tresoreria, als efectes legals oportuns.  
 
2.- Minuta de l’Acta.- Pel Sr. President, i en relació a l’esborrany de l’Acta 
corresponent a la sessió ordinària del dia 31 de gener de 2013, es pregunta si existeix 
alguna objecció o esmena i no assenyalant-se cap s’aprova dita Acta per unanimitat. 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
3.- Decret de la Presidència, de data 23 de gener de 2013, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en la Comissió Executiva de la 
Fundació del Gran Teatre del Liceu, per a la sessió del dia 24 de gener de 2013.- 
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 la  Comissió Executiva de la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu, pel seu President, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, i 
com a suplent seu pel  Diputat Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares. 
  
La Fundació té previst celebrar sessió de la Comissió Executiva el proper dia 
24.1.2013, a la qual ni el Sr. Salvador Esteve ni el Sr. Joan Carles Garcia podran 
assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 31.1.2013. 
 
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 18.6.2012, 
modificada per Decret de data 20.12.2012 (BOPB de 2.1.2013) 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,  
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RESOL: 
 
Primer.- Designar el Diputat Il·lm. Sr. Ferran Civil Arnabat representant d’aquesta 
Corporació en la Comissió Executiva de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, en 
substitució de l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, només per a la sessió del dia 
24.1.2013. 
 
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 la Fundació i a l’interessat, per al seu coneixement 
i efectes oportuns. 
 
4.- Decret de la Presidència, de data 14 de febrer de 2013, que resol designar 
representant de la Diputació de Barcelona en el Consell Català de la Salut, per a 
la sessió del dia 18 de febrer de 2013.- 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 Consell Català de la Salut, entre 
altres, pel Sr. Xavier Garcia Albiol, i com a suplent seu pel Sr. Albert Martín Ballesta. 
  
El Consell té previst celebrar sessió  el proper dia 18.2.2013, a la qual el Sr. Garcia 
Albiol ni el Sr. Martín no podran assistir. 
 
Considerant-se que és important la presència de la Diputació de Barcelona en aquesta 
sessió, es proposa fer una nova designació només per a aquesta data. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, que tindrà la propera 
sessió el dia 28.2.2013 
 
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 18.6.2012, 
modificada per Decret de data 20.12.2012 (BOPB de 2.1.2013) 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 Diputat Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri representant d’aquesta 
Corporació en el Consell Català de Salut (Servei Català de la Salut, Generalitat de 
Catalunya), en substitució del Sr. Xavier Garcia Albiol, en la sessió del dia 18.2.2013. 
 
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. 
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Tercer.- Notificar el present acord al Consell Català de la Salut i a l’interessat, per al 
seu coneixement i efectes oportuns. 
 
5.- Dictamen que proposa la designació de representants en diferents òrgans, a 
instància de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
Amb motiu de la participació indirecta de la Diputació de Barcelona en algunes 
Comissions i Grups de Treball, a requeriment de la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, per als seus propis òrgans o per a aquelles requerits des dels diferents 
Ministeris que tracten temes relacionats amb el mon local, es fa necessari formalitzar 
el nomenament de les persones que han de representar la Corporació. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, llevat que s’hagi delegat la competència en un 
altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es remet l’art. 90.3 del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum especial per fer-ho, per tant, serà 
suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit el Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26.7.2011, 
va adoptar un acord per delegar en la Junta de Govern la designació de representants. 
 
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant 
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- Nomenar a les persones que s’indiquen per representar la Diputació de 
Barcelona, en el sentit que es detalla: 
 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies (NIF G 28783991) 
 
A) Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars 
 
En el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies existeixen diverses 
comissions entre les quals es troba l’anomenada “Comissió de Diputacions 
Provincials, Cabildos i Consells Insulars”,  i de la qual el representant nat de cada 
un dels ens locals que l’integren és el seu President i, per tant, en el cas de la 
Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
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La normativa de funcionament de la dita Comissió accepta que aquesta 
representació es pugui delegar en un altre membre de la Corporació o, també, que 
es pugui nomenar un suplent per tal que, en cas d’absència del titular, aquest 
suplent pugui formar part com a membre de ple dret en les reunions que es 
convoquin. 
 
Per tant,  es proposa: 
 
Nomenar el Diputat Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo com a suplent del titular 
Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, per substituir-lo, en cas d’absència,  en les 
reunions que es convoquin de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos 
i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
 
B) Consell Superior Geogràfic 
 
En el si de la Comissió de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars, en 
la reunió de data 18.4.2012 es va presentar la petició que des del Ministeri de 
Foment es feia a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies perquè es 
designessin tècnics locals per integrar-se en el Consell Superior Geogràfic. 
 
De totes les propostes presentades, es va acordar el nomenament de diferents 
vocals, entre els quals, un tècnic de la Diputació de Barcelona, la Sra. Josefina 
Sáez Burgaya. 
 
Com sigui que aquesta Corporació està d’acord amb l’esmentat nomenament, es 
proposa: 
 
Donar a conformitat a l’acord adoptat en el sí de la Comissió de Diputacions 
Provincials, Cabildos i Consells Insulars, en la reunió de data 18.4.2012, que 
ratificava el nomenament de la Sra. Josefina Sáez Burgaya, Cap de Secció de 
Sistemes d’Informació Territorial de la Diputació de Barcelona, per tal que s’integri 
com a vocal representant la Corporació a través de la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies en el Consell Superior Geogràfic del Ministeri de Foment. 

 
Segon.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les 
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat, 
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es 
modifiquin abans. 
 
Tercer.- Notificar els acords precedents a la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies i a les persones  interessades, per  al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
6.- Dictamen que proposa la correcció d’una errada material observada en 
l’acord de la Junta de Govern de data 17 de setembre de 2012, referida als 
representants del Consorci del Patrimoni de Sitges.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
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Atès que la Junta de Govern en la sessió de data 27 de setembre de 2012 va procedir 
a modificar la designació de les persones que representen a la Diputació de Barcelona 
en el Consorci del Patrimoni de Sitges. 
 
Vist que s’han detectat errors en el nom d’algunes de les persones que es transcriuen 
el punt 1.2 de l’apartat primer de la resolució, referit a aquest Consorci, en tant que es 
reprodueixen persones que ja havien estat substituïdes anteriorment i, per tant, la 
composició que es reflecteix no és la correcta. 
 
Vist, doncs, que cal procedir a subsanar aquestes errades materials, d’acord amb la 
previsió de l’art. 105.2 de la llei 30/1992 de 26 de novembre, de Regim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, que preveu la 
possibilitat de rectificar els errors materials en qualsevol moment. 
 
Atès que la competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els 
ens i organismes correspon, per delegació, a la Junta de Govern, en conseqüència, 
atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Presidència eleva a la 
Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Subsanar l’error material observat en l’acord de la Junta de Govern de data 
17.9.2012 (ref. 532/12), en el sentit que,  
 
On diu : 
 

“1. Consorci del Patrimoni de Sitges (P5800036E) 
 

1.1.- Acordar el nomenament de la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández com 
a representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Patrimoni de 
Sitges com a vocal en el Consell General, en substitució del Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot. 
 
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior 
acordar que els nou representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
del Patrimoni de Sitges com a vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 
dels Estatuts del Consorci, són els següents: 

 
- Sr. Ferran Civil i Arnabat 
- Sra. MªC. Mireia Hernández Hernández 
- Sr. Joan Carles García i Cañizares 
- Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
- Sr. Marc Castells i Berzosa 
- Sr. Ramon Riera i Bruch 
- Sra. Carmen Álvarez  
- Sr. Pablo Dalmases Ramon 
- Sra. Anna Valls Ramon “ 
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Ha de dir: 
 

“1. Consorci del Patrimoni de Sitges (P5800036E) 
 

1.1.- Acordar el nomenament de la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández com 
a representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Patrimoni de 
Sitges com a vocal en el Consell General, en substitució del Sr. Jaume Ciurana i 
Llevadot. 
 
1.2.- En conseqüència, amb la modificació assenyalada en l’apartat anterior 
acordar que els nou representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
del Patrimoni de Sitges com a vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 
dels Estatuts del Consorci, són els següents: 

 
- Sr. Ferran Civil i Arnabat 
- Sra. MªC. Mireia Hernández Hernández 
- Sra. Guiomar Amell Amell 
- Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
- Sr. Marc Castells i Berzosa 
- Sr. Ramon Riera i Bruch 
- Sra. Mònica Querol Querol 
- Sr. Pablo Ignacio de Dalmases y de Olabarria 
- Sr. Ferran Ignasi Llombart Guilabert “ 

 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci i a la Sra. Mª C. Mireia Hernández per al 
seu coneixement i efectes oportuns. 
 
7.- Dictamen que proposa la modificació de designació de representants en 
diversos organismes públics.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes 
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i, 
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per 
efectuar la designació d’aquests representats, correspon dir en favor de quines 
persones s’atorga aquesta representació. 
 
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i 
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que s’hagi delegat la 
competència en un altre òrgan, al Ple d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 
33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, precepte al que es 
remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum 
especial per fer-ho, per tant, serà suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple. 
 
En aquest sentit, el Ple de la Diputació de Barcelona, en la mateixa sessió on es va 
aprovar la designació inicial de representants en diversos organismes, la sessió de 
data 26.7.2011, es va adoptar un acord que en el punt Primer, apartat 4.f) delegà en la 
Junta de Govern la designació de representants en el supòsits en que originàriament 
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la competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció de la 
primera designació. 
 
Així, l’article 8 de la Llei catalana 26/2010 de 3 d’agost, pel qual es regula el règim 
jurídic i el procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, admet la 
possibilitat que els òrgans administratius puguin delegar l’exercici de les competències 
que tingui atribuïdes entre altres òrgans de la mateixa administració, encara que en 
depenguin jeràrquicament, així com a favor dels organismes i les entitats públiques 
vinculades o dependents d’aquelles.  
 
Igualment, l’art. 13 de la llei 30/1192, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu la mateixa 
possibilitat de delegació, i en els mateixos termes, afegint en quines situacions no serà 
possible fer ús de la delegació, sense que entre aquestes es trobi la designació de 
representants en altres Ens. 
 
Havent-se modificat l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona en la sessió 
plenària de data 14.2.2013, es considera convenient procedir a efectuar algunes 
modificacions respecte de les designacions de representants efectuades anteriorment. 
 
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període 
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant 
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans, 
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades. 
 
En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en 
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua 
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma 
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven 
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la 
Corporació.   
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar a les persones que han de representar a la Diputació de Barcelona 
en els organismes que es detallen, substituint a les designades anteriorment, o cobrint 
les vacants produïdes: 
 
A) Consorcis 
 
1.-  Consorci de Gestió, Corporació Sanitària (NIF P5800026F) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Xavier García Albiol efectuat 
per la Junta de Govern en data 13.10.2011 (ref. JG 556/11), i mantenir vigents la 
resta de nomenaments. 
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Segon.- El Sr. Josep Oliva Santiveri substituirà el Sr. Xavier García Albiol en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“1.- Designar tres representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
de Gestió, Corporació Sanitària com a vocals en la Junta de Govern,  
d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci 
 
Les persones designades són: 
 
Sr. Carles Rossinyol Vidal 
Sr. Josep Oliva Santiveri 
Sr. Jordi Roca Ventura  
 
2.- Designar Vice-president del Consorci de Gestió, Corporació Sanitària, 
d’acord amb l’art. 8.2 i 14.1 dels Estatuts al Sr. Carles Rossinyol Vidal. “ 

 
2.-  Consorci de les Biblioteques de Barcelona (P0800083H) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de les Sres. Mónica Querol Querol i 
Rosa Serra Rotès, i del Sr. Ferran Civil Arnabat, aquest últim com a vice-
president, efectuats per la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 640/11), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments, tot modificant-se la proposta respecte 
de la Comissió Executiva per deixar sense efecte la referida al Sr. Emiliano 
Jiménez León com a membre d’aquesta, i fer-ho en favor de la Sra. Marta Alòs 
López. 
 
Segon.- Les persones que els substituiran, en la representació que ostentaven,  
són les següents: 

 
 A la Sra. Mónica Querol Querol, la substituirà la Sra. Mª C. Mireia 

Hernández Hernández. 
 A la Sra. Rosa Serra Rotès, la substituirà la Sra. Marta Alòs López. 
 Al Sr. Ferran Civil Arnabat, el substituirà el Sr. Joan Carles Garcia 

Cañizares. 
 Al Sr. Emiliano Jiménez León el substituirà la Sra. Marta Alòs López, en la 

Comissió Executiva. 
 

Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar set representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
de les Biblioteques de Barcelona  com a vocals en el Consell General, 
d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del Consorci. 
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Les persones designades són: 
 

Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 
Sra. Marta Alòs López 
Sr.  Jordi Permanyer Bastardas 
Sr.   Emiliano Jiménez  León 
Sra. Immaculada Moraleda Pérez 
Sr.  Josep Altayo Morral 
Sr.  Oriol Ríos González 
 
2.- Delegar la Vice-presidència del Consorci de les Biblioteques de Barcelona 
en el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, Diputat delegat de Cultura, d’acord 
amb l’art. 8 dels  Estatuts del Consorci, el qual s’integrarà en els òrgans de 
govern del Consorci.  
 
3.- Proposar per a integrar-se en la Comissió Executiva, d’entre les 
designades per a formar del Consell General, a les següents persones: 
 
Sra.  Mª C. Mireia Hernández Hernández 
Sr.   Jordi Permanyer Bastardas 
Sra.  Marta Alòs López“ 

 
3.-  Consorci del Gran Teatre del Liceu (NIF V08698235) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol 
efectuat per la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 640/11), i mantenir 
vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà la Sra. Mónica 
Querol Querol en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Gran Teatre del Liceu com a vocals en la Junta de Govern, 
d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
- Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández  
 
2.- Proposar, d’entre les persones designades, al Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares com a vocal representant de la Diputació de Barcelona a la 
Comissió Executiva del Consorci del Gran Teatre del Liceu, d’acord amb 
l’art. 11 dels Estatuts del Consorci; i a la Sra. Mª C. Mireia Hernández 
Hernández, perquè el pugui substituir en cas d’absència. 
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3.- D’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, el President de la 
Diputació de Barcelona serà, amb caràcter de membre nat, Vice-president 
de la Junta de Govern del Consorci, el qual, de forma rotatòria, assumirà 
també, quan correspongui, la Presidència de la Comissió Executiva (art. 
11). “ 

 
4.  Consorci del Patrimoni de Sitges (P5800036E) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol, 
efectuat en la sessió plenària de data 26.7.2011 (ref. AP 118/11), i mantenir 
vigents la resta de nomenaments (Ple 26.7.2011, ref. 118/11 i JG  13.10.2011, 
ref.555/11). 
 
Segon.- El Sr. Joan Carles Garcia Cañizares substituirà la Sra. Mónica Querol 
Querol en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els nou representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Patrimoni de Sitges com a vocals en el Consell General, 
d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir 
necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els estatuts. 
 
Les persones designades són: 

 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 
 Sra. Guiomar Amell Amell 
 Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
 Sr. Marc Castells i Berzosa 
 Sr. Ramon Riera i Bruch 
 Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
 Sr. Pablo Ignacio de Dalmases y de Olabarria 
 Sr.  Ferran Ignasi Llombart Guilabert  

 
2.- Designar els quatre representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Patrimoni de Sitges com a vocals en la Comissió Executiva, 
d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, que alhora són membres del 
Consell General.  
 
Les persones designades són: 

 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
 Sr. Ramon Riera i Bruch 
 Sr. Joan Carles Garcia Cañizares “ 
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5.-  Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar (NIF P5890002H) 
 

Primer.- Deixar sense efecte els nomenaments del Sr. Ferran Civil Arnabat i del 
Sr. Ramon Riera Macia, efectuat per la Junta de Govern en data 13.10.2011 (ref. 
JG 556/11). 
 
Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alejo Trullás Rosal, com a 
suplent del Sr. Ramon Riera Macia, efectuat per la Junta de Govern en data 
26.4.2012 (ref. JG 200/12), i del  Sr. Joan Roca Lleonart com a suplent del Sr. 
Ferran Civil Arnabat. 
 
Tercer.- El la representació que ostentaven fins ara: 

 
 El Sr. Joan Roca Lleonart substituirà el Sr. Ferran Civil Arnabat com a 

titular 
 La Sra. Mireia Solsona Garriga. substituirà el Sr. Ramon Riera Macia, com 

a titular 
 El Sr. Gerard Ardanuy Mata substituirà el Sr. Alejo Trullás Rosal, com a 

suplent  
 El Sr. Leandre Mayola Tresserras substituirà el Sr. Joan Roca Lleonart 

com a suplent. 
 

Quart.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar 2 representants, titulars i suplents,  de la Diputació de Barcelona 
en el Consorci El Far, Centre dels Treballs del Mar com a vocals en el 
Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, i els seus 
suplents. 
 
Les persones designades són: 

 
 Titular: Sr. Joan Roca Lleonart 
 Suplent: Leandre Mayola Tresserras 
 
 Titular: Sra. Mireia Solsona Garriga 
 Suplent: Sr. Gerard Ardanuy Mata 

 
2.- Proposar com a Vicepresident II del Consorci entre les persones 
designades al Consell  General, el Sr. Joan Roca LLeonart. “ 

 
6.-  Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials - ICPS -  
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Emiliano Jiménez León 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 24.11.2011 (JG 668/11), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments. 
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Segon.- El Sr. Francesc X. Forcadell Esteller  substituirà al Sr. Emiliano 
Jiménez León, en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els vuit representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Universitari Institut de Ciències Polítiques i Socials - ICPS com a 
vocals en el Consell de Govern, d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del 
Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
- Sr. Josep Maria Elorduy Vidal 
- Sr. Antoni Fogué Moya 
- Sr. Francesc X. Forcadell Esteller 
- Sr. Alberto Villagrasa Gil 
- Sr. Joaquim Colominas Ferran 
- Sr. Eduard López Domènech 
- Sr. Alejandro Mañas Ballesté 
 
2.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
Universitari Institut de Ciències Polítiques i Socials el Sr. Joan Carles 
Garcia Cañizares, com a vocal en la Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 
14 dels Estatuts del Consorci. 
 
3.- D’acord amb els propis Estatuts, l’Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras 
com a President de la Diputació de Barcelona,  és membre nat dels dos 
òrgans de Govern, del Consell de Govern i de la Comissió Executiva, al 
qual, actualment, li correspon la vice-presidència del Consorci, que és 
rotativa amb la Presidència.“ 

 
7.-  Consorci Institut d’Infància i Món Urbà  (NIF P5800046D) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Xavier Garcia Albiol efectuat 
per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011 ( ref. JG 599/11), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón substituirà el Sr. Xavier 
Garcia Albiol  en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“1.- Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Institut d’Infància i Món Urbà com a vocals en el Consell de 
Govern d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci. 
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Les persones designades són: 
 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 
- Sr. Salvador de Horta  Gausa Gascón  
- Sra. Mònica Badia Cortada 
 
2.- Designar, d’entre les persones designades anteriorment, els dos 
representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut d’Infància 
i Món Urbà com a vocals en el Comitè Executiu d’acord amb l’art. 11 dels 
Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Josep Oliva Santiveri 
- Sra. Mònica Badia Cortada 
 
3.- Delegar la Vice-presidència primera del Consorci Institut d’Infància i 
Món Urbà, que l’art. 9 dels seus Estatuts atribueix al President de la Diputació 
de Barcelona en favor de  la Sra. Mercè Conesa Pagès. “ 

 
8.-  Consorci LOCALRET (Consorci Loc. per al desenvolupament de les xarxes 

de telecomunicacions i les noves tecnologies)  (NIF P5800043A) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Marc Castells Berzosa 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011 (ref. JG 599/11). 
 
Segon.- El Sr. Carles Rossinyol Vidal substituirà el Sr. Marc Castells Berzosa  
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci Local per 
al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions i les noves 
tecnologies, LOCALRET,  al Sr. Carles Rossinyol Vidal, President Delegat de 
l’Àrea d’Hisenda, Recursos Internes i Noves Tecnologies, el qual, d’acord amb 
l’art. 4 dels Estatuts del Consorci, s’integrarà, amb veu i sense vot com a 
vocal a l’Assemblea General, al Consell d’Administració i a la Comissió 
Delegada de l’Assemblea General. “ 

 
9.-  Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental  

(NIFP0800176J) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia efectuat 
per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011 ( ref. JG 599/11), i 
mantenir vigent el nomenament de la Sra. Mireia Solsona Garriga com a suplent. 
 
Segon.- El Sr. Joan Roca Lleonart substituirà el Sr. Ramon Riera Macia  en la 
representació que ostentava fins ara. 
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Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci per a 
l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, com a vocals, 
titular i suplent,  en el Plenari, d’acord amb els arts. 9 i 23 dels Estatuts del 
Consorci, a les persones següents: 
 
Titular:  Sr. Joan Roca Lleonart 
Suplent: Sr. Mireia Solsona Garriga “    

 
10.- Consorci Sanitari de Barcelona (NIF Q5856235F) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Villagrasa Gil efectuat 
per la Junta de Govern en data 24.11.2011 (ref. JG  668/11). 
 
Segon.- El Sr. Joan Puigdollers Fargas substituirà el Sr. Alberto Villagrasa 
Gil  en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representant de la Diputació de Barcelona, en la doble condició de 
Diputat Provincial i regidor de l’Ajuntament de Barcelona, el Sr. Joan 
Puigdollers Fargas com a vocal en el Consell de Salut del Consorci 
Sanitari de Barcelona, d’acord amb la DT 9a., i la DA 14ª, de la Llei 15/1990, 
de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya. “ 

 
11.- Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  

(NIF P5800029J) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Àngels Esteller Rueda, en 
la Comissió Executiva, i del Sr. Antonio Guiu Badia, en el Consell General,  
efectuats en sessió plenària de data 26.7.2011 (ref. P 118/11), i mantenir vigents 
la resta de nomenaments. 
 
Segon.- Les persones que els substituiran, en la representació que ostentaven, 
segons s’indica, són les següents: 

 
 A la Sra. Àngels Esteller Rueda, la substituirà la Sra. Mª C. Mireia 

Hernández Hernández en la Comissió Executiva. 
 
 Al Sr. Antonio Guiu Badia, el substituirà la Sra. M-º C. Mireia Hernández 

Hernández en el Consell General  
 

Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
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“1.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a 
vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, 
els quals no han de tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord 
amb els Estatuts. 
 
Les persones designades són: 
 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sr. Joan Carles García i Cañizares 
 Sr. Josep Salom i Ges 
 Sr.  Pere Parés Rosés 
 Sra. Àngels Esteller Rueda 
 Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 
 
2.- Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a 
vocals en la Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del 
Consorci, que alhora són membres del Consell General. 
 
Les persones designades són: 
 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sr. Joan Carles García i Cañizares 
 Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 

 
3.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras 
com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon la Presidència del 
Consorci, sens perjudici que pugui delegar-se. 

 
12.- Consorci del Parc del Foix (P5800040G) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Montserrat Blasco Pozan 
efectuat en la sessió plenària de data 26.7.2011 ( ref. P 118/11), i mantenir vigents 
la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Josep M. Sánchez Cruz substituirà la Sra. Montserrat Blasco 
Pozan en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els quatre representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Parc del Foix com a vocals en l’Assemblea General d’acord 
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir 
necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els estatuts. 
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Les persones designades són: 
 
 Sr. Joan Puigdollers i Fargas 
 Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura 
 Sr. Ramon Riera i Bruch 
 Sr. Josep M. Sánchez Cruz “ 

 
2.- D’acord amb els estatuts del Consorci (art. 14.2) el Gerent del Consorci 
s’integrarà com a membre nat a l’Assemblea General. “ 

 
13.- Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de 

Caritat (NIF P5800017E) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra.  Mónica Querol Querol i 
del Sr. Pere Navarro Morera, efectuat en la sessió plenària de data 26.7.2011 (ref. 
AP 118/11), i mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Francesc X. Forcadell Esteller substituirà la Sra. Mónica 
Querol Querol, i la Sra. Sara Jaurriera Guarner substituirà el Sr. Pere Navarro 
Morera en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent : 

 
“1.- Designar els dotze representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Caritat, 
com a vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del 
Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la condició legal de 
membres electes d’acord amb els estatuts. 
 
Les persones designades són: 

 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sr. Joan Carles García i Cañizares 
 Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 
 Sr. Gerard Ardanuy i Mata 
 Sr. Josep Salom i Ges 
 Sr. Antoni Fogué i Moya 
 Sra. Sara Jaurrieta Gaurner 
 Sr. Francesc X. Forcadell Esteller 
 Sr. Emiliano Jiménez León 
 Sra. Àngels Esteller Rueda 
 Sr. Josep Altayó Morral 
 Sr. Jordi Portabella i Calvete  

 
2.- D’acord amb els propis Estatuts (art. 13), a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon la 
Presidència del Consorci. “ 
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14.- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat  (NIF P5800044I) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Josep Llobet Navarro 
efectuat per la Junta de Govern en data 13.10.2011 (ref. JG 556/11), i mantenir 
vigents la resta de nomenaments (JG. 10.11.2011, ref. 640/11 i JG 13.10.2011, 
556/11). 
 
Segon.- El Sr. Ramon Castellano Espinosa substituirà el Sr. Josep Llobet 
Navarro en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els tres Diputats de la Corporació que es detallen, representants 
de la Diputació de Barcelona en el Consorci del Parc Agrari del Baix 
Llobregat com a vocals en el Consell Plenari, d’acord amb l’art. 9 dels 
Estatuts reguladors del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr.  Ramon Castellano Espinosa  
- Sr.  Joan Puigdollers Fargas 
- Sr.  Andreu Carreras Puigdelliura 
 
2.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat com a vocals en la Comissió 
Executiva, d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de 
tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els estatuts. 
 
Les persones designades són: 
 
-  Sr. Joan Puigdollers Fargas 
-  Sr. Ramon Minoves Pujols “ 

 
15.- Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 

(P5800037C) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Eva Magdaleno Olivan i 
del Sr. Gabriel Turmo Sainz efectuats en sessió plenària de data 26.7.2011, i de la 
Junta de Govern de 13.10.2011 (ref. P 118/11 i JG 556/11, respectivament), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments, amb el detall que s’indica. 
 
Segon.- Les persones que els substituiran, en la representació que ostentaven,  
són les següents: 

 
 A la Sra. Eva Magdaleno Olivan, la substituirà la Sra. Mª C. Mireia 

Hernández Hernández. 
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 Al Sr. Gabriel Turmo Sainz el substituirà, el Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares en la Comissió Executiva i la Sra. Marta Alòs López en el 
Consell General.  

 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa com a 
vocals en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, 
els quals no han de tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord 
amb els estatuts. 
 
Les persones designades són: 

 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sr. Joan Carles García i Cañizares 
 Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
 Sra. Mireia Solsona i Garriga 
 Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 
 Sra. Marta Alòs López 

 
2.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa com a 
vocals en la Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del 
Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la condició legal d’electes 
d’acord amb els estatuts. 
 
Les persones designades són: 

 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 

 
3.- D’acord amb l’art. 14 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i 
Figueras com a President de la Diputació de Barcelona, li correspon la 
Presidència del Consorci, sens perjudici que pugui delegar-se en favor d’un 
Diputat o Diputada. Per aquesta condició, s’integra i presideix el Consell 
General i la Comissió Executiva “ 

 
16.- Consorci de Turisme del Garraf  (NIF V62460530) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del titular Sr. Ramon Riera Macia, 
efectuat per Decret de data 3.10.2011 (ref. D8529/11) i ratificat per la Junta de 
Govern en data 13.10.2011 (ref. JG 562/11), i mantenir vigent el  nomenament del 
Sr. Francesc Vila Albert com a suplent. 
 
Segon.- El Sr. Ramon Riera Bruch substituirà al Sr. Ramon Riera Macia en la 
representació que ostentava fins ara, com a nou Diputat delegat de Turisme. 
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Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
Turisme del Garraf, al Sr. Ramon Riera Bruch,  com a vocal  en el Consell 
General d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci, el qual exercirà, 
també, la Vice-presidència primera del Consorci segons estableix l’article 18 
dels propis estatuts i, en aquesta condició, formarà part del Comitè Executiu, 
segons l’art. 13. 
 
2.- Designar el Sr. Francesc Vila Albet, en substitució, per absència del Sr. 
Ramon Riera Bruch, com a representant de la Diputació de Barcelona en les 
sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci de Turisme del 
Garraf.“ 

 
17.- Consorci de Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana 

de Vic  (NIF P0800086A)  
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament com a suplent del Sr. Ramon Riera 
Macia, efectuat per Decret de data 27.10.2011 (ref. JG 599/11), i mantenir vigent 
la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Ramon Riera Bruch substituirà al Sr. Ramon Riera Macia en la 
representació que ostentava fins ara, com a nou Diputat delegat de Turisme. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.-  Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de 
Promoció Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic al 
Sr. Josep Salom Ges, com a Vice-president primer del Consorci, d’acord 
amb l’art. 18 dels seus Estatuts, el qual formarà part del Consell General i del 
Comitè executiu del Consorci. 
 
2.-  Es designa el Sr. Ramon Riera Bruch, en substitució, per absència, del 
Sr. Josep Salom Ges, com a representant de la Diputació de Barcelona en les 
sessions que celebrin els òrgans de govern del Consorci de Promoció 
Turística Portes del Montseny, Alt Congost, la Plana de Vic.” 

 
18.- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (NIF P0800066C) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Villagrasa Gil, 
respecte de la Comissió executiva, efectuat per Decret de data 13.10.2011 i 
mantenir vigent la resta de nomenaments (ref. JG 556/11 de 13.10.2011 i JG 
599/11 de 27.10.2011). 
 
Segon.- La Sra. M. Mercè Rius Serra substituirà al Sr. Alberto Villagrasa Gil 
en la representació que ostentava fins ara a la Comissió Executiva. 
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Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent : 

 
“1.- Designar deu representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
del Parc de Collserola com a vocals en la Assemblea General, d’acord amb 
l’art. 9 dels Estatuts del Consorci. 
 
Les persones designades són: 
 
- Sr. Salvador Esteve Figueras 
- Sra. M. Mercè Rius Serra 
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura 
- Sr. Josep M. Julià Martínez 
- Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
- Sr. Alberto Villagrasa Gil 
- Sr. Joan Pons Navacerrada 
- Sr. Jordi Bellapart Colomer 
- Sr. Alfons Escoda Arbulo 
- Sr. Xavier Florensa Cantons 
 
2.- Proposar que s’integrin com a vocals en la Comissió Executiva del 
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola  les tres persones 
següents: 
 
- Sr. Andreu Carreras Puigdelliura 
- Sr. Josep M. Julià Martínez 
- Sra. M. Mercè Rius Serra 

 
Tercer.- Proposar a l’Assemblea General que el Sr. Salvador Esteve Figueras 
ocupi la Presidència o una de les dues Vice-presidències, segons 
correspongui, d’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci.” 

 
19.- Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local - 

CEMICAL, (NIF P5800030H) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Francisco Rueda Velasco 
efectuat en la sessió plenària de data 26.7.2011 (ref. AP 118/11), i mantenir 
vigents la resta de nomenaments (Ple 26.7.2011, ref. 118/11 i JG  13.10.11, 
ref.556/11). 
 
Segon.- El Sr. Josep M. Elorduy Vidal substituirà el Sr. Francisco Rueda 
Velasco en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 
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“1.- Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local - 
CEMICAL com a vocals en la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 7 dels 
Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la condició 
legal de membres electes d’acord amb els estatuts. 
 
Les persones designades són: 

 
 Sr. Xavier Boltaina Bosch 
 Sr. Josep M. Elorduy Vidal 
 Sr. Carles Rossinyol  Vidal 

 
2.- Designar el representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci 
d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local - CEMICAL l’Il.lm. 
Sr. Carles Rossinyol i Vidal , President de la Junta de Govern, d’acord amb 
l’art. 7 dels Estatuts del Consorci, el qual no ha de tenir necessàriament la 
condició legal d’electe d’acord amb els estatuts. 
 
3.- Proposar a la Junta de Govern del Consorci que designi com a President 
de la Junta de Mediació i Conciliació el Sr. Xavier Boltaina Bosch d’acord 
amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, el qual no ha de tenir necessàriament 
la condició legal d’electe d’acord amb els estatuts.” 

 
B)  Entitat Pública Empresarial 
 
1. Agència Catalana de Turisme (NIF S0800470G) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia efectuat 
per la Junta de Govern en data 13.10.2011 (ref. JG 556/11), i mantenir vigent el 
nomenament del Sr. Francesc Vila Albet com a suplent. 
 
Segon.- El Sr. Ramon Riera Bruch substituirà el Sr. Ramon Riera Macia en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Agència 
Catalana de Turisme al Sr. Ramon Riera Bruch , Diputat delegat de Turisme, 
com a vocal en el Consell de Direcció d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts del 
Consorci, i el Sr. Francesc Vila Albet, Gerent de Serveis de Turisme, com a 
suplent. 
 
2.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Agència Catalana 
de Turisme al Sr. Ramon Riera Bruch, Diputat delegat de Turisme, com a 
vocal en el Consell General de Participació d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts 
del Consorci,  i el Sr. Francesc Vila Albet, Gerent de Serveis  de Turisme, 
com a suplent. 
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2.-  TURISME DE SITGES - Agència de Promoció de Sitges (NIF Q0801435I) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia efectuat 
per la Junta de Govern en data 27.10.11 (ref. JG 599/11). 
 
Segon.- El Sr. Ramon Riera Bruch substituirà el Sr. Ramon Riera Macia en la 
representació que ostentava fins ara, com a nou Diputat delegat de Turisme. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Entitat pública 
empresarial local Turisme de Sitges - Agència de promoció de Sitges al Sr. 
Ramon Riera Bruch, com a vocal en el Consell General, d’acord amb l’art. 8 
dels Estatuts de l’Entitat.” 

 
C) Associacions  
 
1. Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia efectuat 
per la Junta de Govern en data 27.10.11 (ref. JG 599/11), i mantenir vigent el 
nomenament del Sr. Leandro Mayola Tresserras com a suplent (ref. D.2302/12). 
 
Segon.- El Sr. Ferran Civil Arnabat substituirà el Sr. Ramon Riera Macia en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació de 
Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE)  al Sr. Ferran Civil Arnabat,  
President Delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,  com a 
vocal a l’Assemblea General, d’acord amb l’article 7.1) dels Estatuts de 
l’Associació, i el Sr. Leandro Mayola Tresserras, Gerent de Serveis de 
Desenvolupament Econòmic, com a suplent. “ 
 

2.-  Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAiE)  (NIF G62580204) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament dels Srs. Ramon Riera Macia i 
Ricardo Fernández Deu, efectuats per la Junta de Govern en data 22.12.2011 (ref. 
JG 713/11). 
 
Segon.- El Sr. Ferran Civil Arnabat  substituirà el Sr. Ramon Riera Macia, i el 
Sr. Joan Roca Lleonart substituirà el Sr. Ricardo Fernández Deu,  en la 
representació que ostentaven fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
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“Designar representants de la Diputació de Barcelona a l’Associació 
Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAiE), com a vocal, titular i suplent, a 
l’Assemblea General i al Comitè Executiu, d’acord amb els articles 12 i 16, 
respectivament, dels Estatuts de l’Associació, a les persones següents: 
 
Titular : Sr. Ferran Civil Arnabat  
Suplent: Sr. Joan Roca Lleonart. “ 

 
3.-  Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona  

(NIF G61524070) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia efectuat 
per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11), per formar part del 
Consell General i del Comitè Executiu, i mantenir vigent el nomenament del Sr. 
Joan Carles Garcia Cañizares. 
 
Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alejo Trullás Rosal, com a 
suplent del Sr. Ramon Riera Macia, efectuat per la Junta de Govern en data 
26.4.2012 (ref. JG 200/12), i mantenir vigent el nomenament, com a suplent del 
Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, de la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández. 
 
Tercer.- El Sr. Joan Roca Lleonart substituirà el Sr. Ramon Riera Macia, i la 
Sra. Rosa Serra Rotés substituirà el Sr. Alejo Trullás Rosal, en la 
representació que ostentaven fins ara 
 
Quart.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el 
Consell General de l’Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona, segons estableix l’article 13.2 dels Estatuts de l’Associació, i els 
seus suplents. 
 
Les persones designades, són. 

 
 Titular: Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
 Suplent: Mª C. Mireia Hernández Hernández 
 
 Titular: Sr. Joan Roca Lleonart 
 Suplent: Sra. Rosa Serra Rotés 

 
2.- Designar d’entre els membres nomenats al Consell General, al Sr. Joan 
Roca Lleonart com a representant titular de la Diputació de Barcelona en el 
Comitè Executiu de l’Associació, d’acord amb l’article 19.2 dels Estatuts, i 
com a suplent seu la Sra. Rosa Serra Rotés. “ 
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4.-  Federació de Municipis de Catalunya – FMC_ 
 

Designar a les persones que s’indiquen com a representants d’aquesta Corporació 
en les Comissions i Subcomissions Sectorials creades en el si de l’organització de 
la Federació de Municipis de Catalunya, i mantenir vigents la resta de 
nomenaments efectuats, tot deixant sense efecte els nomenaments que 
s’esmenten: 

 
 Comissió de Comerç i Turisme  

 
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia, efectuat per la 
Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. JG 713/11), i fer el següent 
nomenament: 
 

Subcomissió de Turisme : 
 
Representant :  Sr. Ramon Riera Bruch 
Càrrec:  Diputat delegat de Turisme 

 
 Comissió de Cultura i Joventut : 

 
Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol,  efectuat 
per la Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. JG 713/11), i fer el 
següent nomenament 

 
Subcomissió de Cultura: 
 
Representant :  Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 
Càrrec:  Diputada Adjunta a Cultura  

 
 Comissió d’Habitatge 

 
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Villagrasa Gil, efectuat per la 
Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. JG 713/11), i fer el següent 
nomenament: 

 
Representant :  Sr. Marc Castells Berzosa 
Càrrec:  Diputat delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge 

 
 Comissió d’Ocupació i  Promoció Econòmica 

 
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia, efectuat per la 
Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. JG 713/11), i fer el següent 
nomenament: 

 
Representant :  Sr. Joan Roca LLeonart 
Càrrec:  Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació 
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 Comissió de Política Territorial i Infrastructures 
 

Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Villagrasa Gil, efectuat per la 
Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. JG 713/11), i fer el següent 
nomenament: 

 
Representant :  Sr. Marc Castells Berzosa 
Càrrec:  Diputat delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge 

 
 Comissió de Salut i Consum 

 
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Xavier Garcia Albiol, efectuat per la 
Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. JG 713/11), i fer el següent 
nomenament: 

 
Representant :  Sr. Josep Oliva Santiveri 
Càrrec:  Diputat delegat de  Benestar Social, Salut Pública i Consum 

 
 Comissió d’Urbanisme i Mobilitat : 

 
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Villagrasa Gil, efectuat per la 
Junta de Govern en la sessió de data 22.12.2011 (ref. JG 713/11), i fer el següent 
nomenament: 
 

Subcomissió d’Urbanisme 
 
Representant :  Sr. Marc Castells Berzosa 
Càrrec:  Diputat delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge 
  
Subcomissió de Mobilitat 
 
Representant :  Sr. Marc Castells Berzosa 
Càrrec:  Diputat delegat d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge 

 
 Comissió d’Educació 

 
Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Marc Castells Berzosa, efectuat per la 
Junta de Govern en la sessió de data 9.2.2012 (ref. JG 44/12), i fer el següent 
nomenament: 

 
Representant :  Sr. Gerard Ardanuy Mata 
Càrrec:  Diputat Adjunt d’Educació 

 
5.-  La Passió d’Olesa de Montserrat (NIF G08779365) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil Arnabat, com a 
titular, i de la Sra. Rosa Serra Rotés, com a suplent, efectuats per la Junta de 
Govern en la sessió de data 10.11.2011 (ref. JG 640/11). 
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Segon.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà el Sr. Ferran 
Civil Arnabat, i la Sra. Marta Alòs López substituirà la Sra. Rosa Serra Rotès  
en la representació que ostentaven fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a l’Associació “La 
Passió d’Olesa de Montserrat”, la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández,   
Diputada Adjunta a Cultura, com a consellera nata en el Consell Directiu, 
d’acord amb l’article 37 dels Estatuts de l’Associació. 
 
Segon.- Designar suplent per absència de la titular, Sra. Mª C. Mireia 
Hernández Hernández, la Sra. Marta Alòs López. “ 

 
6.-  Xarxa Local de Consum 

 
En atenció als canvis de responsabilitats, fruit de la nova organització aprovada 
pel Ple en la sessió de data 14.2.2013, el Sr. Josep Oliva Santiveri, en tant que 
nou Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, ha substituït al 
Sr. Xavier Garcia Albiol, i, per tant, resultant que el Sr. Oliva ocupava una de les 5 
vocalies que representen als diferents Grups polítics, es nomena el Sr. Jordi 
Subirana Ortells com a nou Diputat en representació del grup de CIU. 
 
D’altra banda, es deixa sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol 
Querol,  del Grup del PP, efectuat en la sessió de la Junta de Govern de data 
31.5.2012 (ref. JG 314/12), com a vocal en l’Assemblea General, i serà 
substituïda pel Sr. Jesús Àngel Garcia Bragado, del mateix Grup. 
 
Per tant, la representació queda de la següent manera: 

 
Primer.- Designar els representants de la Diputació de Barcelona a la Xarxa Local 
de Consum com a vocals a la seva Assemblea General, que, d’acord amb 
l’art.14 del Reglament de la Xarxa, han de ser Diputades/Diputades, un/a en 
representació de cada grup dels que formen la Corporació, és a dir, cinc 
representants. 
 
Els electes designats són: 
 
- Sr. Jordi Subirana Ortells, pel Grup de CIU  
- Sr. Enric Llorca Ibáñez, pel Grup del PSC-PM 
- Sr. Jesús Àngel Garcia Bragado pel Grup del PP 
- Sr. Alejandro Mañas  Balleste, pel Grup  d’ IC-EUiA-EPM 
- Sr. Pere Prat Boix, pel Grup d’ ERC 
 
Igualment, d’acord amb l’art. 14, el Diputat/Diputada de la Diputació de Barcelona 
que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic de 
consum, formarà part de l’Assemblea General, que segons la formació actual 
del cartipàs corporatiu, aquest Diputat és l’Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri Diputat 
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delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones. 

 
Segon.- Per la seva condició, i d’acord amb el Reglament, al Diputat Sr. Josep 
Oliva Santiveri, li correspon igualment  la Presidència de la Xarxa Local de 
Consum (art. 28.2) així com la Presidència de l’Assemblea General (art. 18.1), i 
s’integrarà i Presidirà la Comissió Coordinadora (art. 22.2 i 23.1 
respectivament). 
 
Tercer.-  Resta inalterada la resta de nomenaments i representacions, que queda 
de la següent manera: 

 
1.- D’acord amb l’art. 30.1 a la persona responsable del servei públic de 
consum, li correspon la Presidència de la Comissió Tècnica que, en atenció 
a l’actual estructura directiva, aquesta responsabilitat correspon al Sr. Ignasi 
Ortilles Aliaga, Cap del Servei de Suport a les Polítiques de Consum, de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones. 
 
2.- Igualment, per la seva condició, al Sr. Ignasi Ortilles Aliaga li correspon 
també la Secretaria Tècnica de la Comissió Coordinadora (art. 23.3). 
 
3.- D’acord amb l’art. 31.2, es nomena la Sra. Mònica Gaviña Farrús. com a 
Secretària tècnica de la Comissió Tècnica, funcionària adscrita al Servei de 
Suport a les Polítiques de Consum, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.  

 
7.-  Comitè Provincial de Barcelona  de Creu Roja Espanyola  (NIF Q2866001G) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mercè Conesa Pagès 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 27.10.2011 (ref. JG 599/11). 
 
Segon.- El Sr. Josep Oliva Santiveri  substituirà la Sra. Mercè Conesa Pagès 
en la representació que ostentaven fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representant d’aquesta Corporació el Sr. Josep Oliva Santiveri,  
Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, com a vocal del 
Comitè Provincial de Barcelona, d’acord amb l’art. 11.2 dels Estatuts de la 
Creu Roja.” 

 
D)   Fundacions  
 
1. Casal d’Europa del Berguedà, Fundació privada   (NIF G62347919) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Francesc X. Forcadell 
Esteller, com a suplent, efectuat per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. 
JG 599/11), i mantenir vigent el nomenament del titular Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares. 
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Segon.- El Sr. Jordi Castells Masanes substituirà el Sr. Francesc X. Forcadell 
Esteller,  en la representació que ostentaven fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Casal 
d’Europa del Berguedà, Fundació,  al Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, 
com a Patró en el Patronat d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la Fundació. 
 
 2.- D’acord amb l’art. 11 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a 
patró suplent, el Sr. Jordi Castells Masanes. “ 

 
2.-  Fundació C. Privada Reial Monestir de Sta. Maria de Poblet (NIF G43740950) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament des Sr. Carles Rossinyol Vidal, 
efectuat per la Junta de Govern en data 17.5.2012 (ref. JG 258/12). 
 
Segon.- El Sr. Francesc X. Forcadell Esteller substituirà el Sr. Carles 
Rossinyol Vidal  en la representació que ostentaven fins ara com a substitut del 
titular, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- El President de la Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
Figueras, serà el representant de la Corporació al Patronat de la Fundació 
Poblet. 
 
 2.- El Sr. Francesc X. Forcadell Esteller, substituirà al President, per 
absència d’aquest, en les reunions que celebri el Patronat.” 

 
3.-   Fundació del Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada  (G60754223) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol, 
efectuat per la Junta de Govern en la sessió de data 10.11.2011 (JG 640/11), i 
mantenir vigents la resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Joan Carles Garcia Cañizares substituirà la Sra. Mónica Querol 
Querol en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona a la Fundació del 
Gran Teatre del Liceu, Fundació Privada, el Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares com a vocal al Patronat, d’acord amb l’art. 11.3 dels Estatuts de la 
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Fundació, i la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández, com a suplent per 
absència el titular . 
 
2.- Proposar al Patronat de la Fundació, d’acord amb l’art. 22 dels Estatuts  
d’aquesta, que la persona representant de la Diputació de Barcelona a la 
Comissió Executiva de la Fundació sigui el Sr. Salvador Esteve  Figueras, en 
qualitat de titular, i el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, com a suplent per 
absència el titular.  
 
3.- D’acord amb l’art. 11.1 dels Estatuts de la Fundació, el President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, és amb 
caràcter nat, Vice-president del Patronat de la Fundació. “ 

 
4.-  Fundació Museu d’Art Contemporani (NIF Q5856181B) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol 
efectuat per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG  599/11). 
 
Segon.- El Sr. Joan Carles Garcia Cañizares substituirà la Sra. Mónica Querol 
Querol en la representació que ostentava fins ara, i la Sra. Mª C. Mireia 
Hernández Hernández es nomena com a suplent, segons s’indica. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Museu 
d’Art Contemporani el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares com a vocal en el 
Patronat, d’acord amb l’art. 16 dels Estatuts de la Fundació. 
 
2.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández , substituirà el titular, Sr. 
Joan Carles Garcia Cañizares, per absència d’aquest, en les reunions que 
celebri el Patronat.” 

 
5.-  Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona  

(NIF G64146855) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol 
efectuat per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11), i mantenir 
vigent la resta de nomenaments. 
 
Segon.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà la Sra. Mónica 
Querol Querol en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació Privada Museu Marítim i Drassanes Reials de Barcelona com a 
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patrons institucionals nats en el Patronat, d’acord amb l’art. 18 dels Estatuts 
de la Fundació. 
 
Les persones designades són: 

 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
- Sr. Ferran Civil Arnabat 
- Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 

 
2.- D’acord amb l’art. 18 dels Estatuts de la Fundació, el President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, en tant que 
President del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 
si no ho té delegat, li correspon incorporar-se al patronat com a Patró 
institucional nat. 
 
3.- D’acord amb l’art. 23 dels Estatuts de la Fundació, al President de la 
Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras, en tant que 
President del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, 
li correspon la Presidència del Patronat de la Fundació, sens perjudici que 
pugui delegar la seva condició de patró, en quin cas, qui el substitueixi tindrà la 
condició de President de la Fundació. “ 

 
6.-  Fundació Privada pel Foment de la Societat del Coneixement   

(NIF  G63445696) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Marc Castells Berzosa 
efectuat per Decret de la Presidència de data 4.10.2011 (ref. D 8528/11) i ratificat 
per la Junta de Govern en data 13.10.2011 (ref. JG 564/11), i mantenir vigent el 
nomenament del Sr. Joaquim Ferrer Tamayo com a suplent. 
 
Segon.- El Sr. Carles Rossinyol Vidal substituirà el Sr. Marc Castells Berzosa 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació 
Privada pel Foment de la Societat del Coneixement, com a Patró en el 
Patronat d’acord amb l’art. 16 dels Estatuts de la Fundació, al Sr. Carles 
Rossinyol Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i 
Noves tecnologies. 
  
2.- D’acord amb l’art. 19 dels Estatuts de la pròpia Fundació, es designa com a 
patró suplent, al Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, Diputat delegat per a la 
cooperació local i President delegat de l’Àrea de Territori i sostenibilitat.”  
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7.-  Fundació Privada, Institut d’Humanitats de Barcelona  (NIF G58378258) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol 
efectuat per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11), i mantenir 
vigent la resta de nomenaments. 
 
Segon.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà la Sra. Mónica 
Querol Querol en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“1.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en la 
Fundació Institut d’Humanitats de Barcelona com a Patrons en el Patronat 
de la Fundació d’acord amb l’art. 11 dels seus Estatuts. 
 
Les persones designades són: 
- Sr. Joan Carles Garcia Cañizares                       
- Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández 
 
2.- Designar el Sr. Joan Carles Garcia Cañizares, com a representant de la 
Diputació de Barcelona, en el Consell Executiu de la Fundació (art. 19 
estatuts). 
 

3.-  D’acord amb l’art. 12 dels propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve 
Figueras, com a President de la Diputació de Barcelona,  li correspon, per raó 
del seu càrrec, una de les dues Presidències d’Honor.” 

 

8.-  Fundació Utopia – Joan N. García Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat  
(NIF G59382606) 

 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Marina Espinosa de 
Castro efectuat per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11). 
 

Segon.- El Sr. Josep M. Eloduy Vidal substituirà la Sra. Marina Espinosa de 
Castro en la representació que ostentava fins ara. 
 

Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 

“Designar  representant de la Diputació de Barcelona en la Fundació Utopia – 
Joan N. García Nieto, Estudis Socials del Baix Llobregat al Sr. Josep M. 
Elorduy Vidal, com a Patró en el Patronat, d’acord  dels Estatuts de la 
Fundació.” 

 

E) Altres Òrgans/Ens  
 

1. Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària (Generalitat de Catalunya) 
 

Primer.- Deixar sense efecte la proposta de nomenament del Sr. Alberto 
Villagrasa Gil efectuada per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG  
599/11). 
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Segon.- El Sr. Marc Castells Berzosa substituirà el Sr. Alberto Villagrasa Gil 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Proposar al Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya que el Sr.  
Marc Castells Berzosa s’integri com a vocal, representant a la Diputació de 
Barcelona, en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, d’acord 
amb l’article 9 del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de Desenvolupament de les 
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació 
de vehicles i seguretat viària. “ 

 
2. Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 

Musicals  (Generalitat de Catalunya) 
 

Primer.- Deixar sense efecte la proposta de nomenament de la Sra. Rosa Serra 
Rotés  efectuada per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG  599/11). 
 
Segon.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà la Sra. Rosa 
Serra Rotés en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Proposar al Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya que, 
nomeni la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández, Diputada Adjunta a 
Cultura, com a vocal en representació de la Diputació de Barcelona en la 
Comissió Institucional del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i 
Musicals, d’acord amb l’article 9 del Decret 48/2009, de 24 de març, del 
Sistema públic d’equipaments escènics i musicals de Catalunya.“ 

 
3.-  Comissió Mixta Departament de Cultura, Diputacions i entitats associatives 

d’ens locals (Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mónica Querol Querol, 
com a titular,  i del Sr. Jaume Ciurana Llevadot, com a suplent, efectuats per 
Decret de la Presidència de data 18.11.11 (ref. D 10016/11), i ratificat per la Junta 
de Govern en data 22.12.2011, (ref. JG 714/11). 
 
Segon.- El Sr. Joan Carles Garcia Cañizares substituirà la Sra. Mónica Querol 
Querol i la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà al Sr. Jaume 
Ciurana Llevadot, en la representació que ostentaven fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar com a representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Mixta Departament de Cultura, Diputacions i entitats associatives d’ens 
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locals, depenent del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a 
les següents persones: 
 
Titular:  Sr. Joan Carles Garcia Cañizares 
Suplent:  Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández “ 

 
4.-  Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona  
 (Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Deixar sense efecte la proposta de nomenament del Sr. Emiliano 
Jiménez León efectuada per la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 
640/11), i mantenir vigent el nomenament del Sr. Pere Izquierdo Tugas com a 
suplent. 
 
Segon.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà el Sr. Emiliano 
Jiménez León en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“Proposar a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya que  nomeni la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández, Diputada 
adjunta a Cultura, com a vocal titular en representació de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona, i en 
substitució, per absència, de la persona titular esmentada, el Sr. Pere 
Izquierdo Tugas, com a suplent , d’acord amb els articles 1.2 i 4 del Decret 
276/2005, de 27 de desembre, de les Comissions territorials del patrimoni 
cultural, en la redacció donada pel Decret 35/2010, de 9 de març, de segona 
modificació del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions 
territorials del patrimoni cultural i de creació de la Comissió territorial del 
patrimoni cultural de la ciutat de Barcelona. 

 
5.-  Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central 

 
Primer.- Deixar sense efecte la proposta de nomenament de la Sra. Rosa Serra 
Rotés efectuada per la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 640/11), i 
mantenir vigent el nomenament del Sr. Carles Vicente Guitart com a suplent. 
 
Segon.- La Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà la Sra. Rosa 
Serra Rotés en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“Proposar a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya que nomeni la Sra.  Mª C. Mireia Hernández Hernández, Diputada 
ajunta a Cultura, en representació de la Diputació de Barcelona en la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, i en substitució, 
per absència, de la persona titular esmentada, el Sr. Carles Vicente Guitart, 
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com a suplent, d’acord amb els articles 1.2 i 4 del Decret 276/2005, de 27 de 
desembre, de les Comissions territorials del patrimoni cultural, en la redacció 
donada pel Decret 35/2010, de 9 de març, de segona modificació del Decret 
276/2005, de 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni 
cultural i de creació de la Comissió territorial del patrimoni cultural de la ciutat 
de Barcelona,  

 
6.-  Consell Català de la Salut (Servei Català de la Salut, Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Xavier Garcia Albiol efectuat 
per la Junta de Govern en data 13.10.2011 (ref. JG 556/11), i mantenir vigent el 
nomenament de la titular Sra.  Mercè Conesa Pagès (ref. JG 556/11) i de la 
suplent Sra. Mònica Badia Cortada, deixant sense efecte, també, el nomenament 
del Sr. Albert Martí Ballesta, com a suplent (ref. JG 640/11, de data 10.11.2011). 
 
Segon.- El Sr. Josep Oliva Santiveri substituirà el Sr. Xavier Garcia Albiol, i el 
Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón substituirà el Sr. Albert Martí Ballesta, 
en la representació que ostentaven fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“Designar 2 representants de la Diputació de Barcelona com a vocals, titulars 
i suplents,  en el Consell Català de la Salut, del Servei Català de la Salut de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Disposició Transitòria 9a., en relació 
amb l’art. 18, de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, així com 
amb la Disposició Transitòria 1a. de l’Ordre de 28 d’agost de 1991, del 
Departament de Sanitat i Seguretat social, per la qual s’estableixen els 
sistemes per a la designació dels representants dels ens locals en els òrgans 
col·legiats de direcció i participació del Servei Català de la Salut. 
 
Les persones designades són: 
 
Titular:  Sra. Mercè Conesa Pagès 
Suplent:  Sra. Mònica Badia Cortada 
 
Titular:  Sr. Josep Oliva Santiveri 
Suplent:  Sr. Salvador de Horta Gausa Gascón “ 

 
7.-  Consell d’Accessibilitat 

 
Havent-se produït un canvi de responsabilitat respecte d’alguna de les persones 
que integraven el Consell d’Accessibilitat,  per raó del seu càrrec, la representació 
en el Consell, d’acord amb les previsions de la norma que el regula i en atenció a 
la nova estructura organitzativa d’aquesta Corporació, aprovada en la sessió 
plenària de data 14.2.2013, resta de la següent manera: 
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“Primer.- El Sr. Joaquim Ferrer Tamayo substitueix el Sr. Josep Llobet 
Navarro en la representació que ostentava fins ara al capdavant de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat. 
 
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb la normativa que regula el Consell,  es concreta en el següent: 

 
“1.- D’acord amb l’art. 7.1 del Reglament del Consell d’Accessibilitat, formen 
part de l’òrgan Plenari del Consell, amb caràcter nat i per als càrrecs que 
s’indiquen, adaptat a la nova estructura de la Corporació, les persones 
següents: 
 
Presidència del Plenari: 
Excm. Sr. Salvador Esteve Figueres, President de la Diputació de Barcelona 
 
Vice-presidència 1a. del Plenari:  
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, President delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 

 
Vice-presidència 2a. del Plenari:  
Il·lma. Sra. Mercè Conesa Pagès, Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones. 

 
2.- La composició del Consell es completarà amb el nomenament dels restants 
representants que, d’acord amb l’art. 7.1.c i 7.2  correspon fer-ho al President 
de la Diputació de Barcelona per Decret. “  

 
8.-  Consell de Mobilitat   (Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Villagrasa Gil efectuat 
per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG  599/11). 
 
Segon.- El Sr. Marc Castells Berzosa substituirà el Sr. Alberto Villagrasa Gil 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consell de 
Mobilitat al Sr. Marc Castells Berzosa , com a vocal en el Ple, d’acord amb 
l’article 8 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats 
instruments de planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat. “ 

 
9.-  Consell de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Xavier Garcia Albiol efectuat 
per la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 640/11), i mantenir vigent el 
nomenament del Sr. Albert Martín Ballesta com a suplent. 
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Segon.- El Sr. Josep Oliva Santiveri substituirà el Sr. Xavier Garcia Albiol en 
la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona el Sr. Josep Oliva 
Santiveri, com a vocal en el Consell de Salut de la Regió Sanitària de 
Barcelona, d’acord amb la Disposició Transitòria 9a., en relació amb l’art. 30, 
de la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, així com amb la 
Disposició Transitòria 2a. de l’Ordre de 28 d’agost de 1991, del Departament de 
Sanitat i Seguretat social, per la qual s’estableixen els sistemes per a la 
designació dels representants dels ens locals en els òrgans col·legiats de 
direcció i participació del Servei Català de la Salut. 
 
2.- Designar representant suplent, per substituir per absència al Sr. Josep 
Oliva Santiveri, el Sr.  Albert Martín Ballesta. “ 

 
10.- Consell de Salut de la Regió Sanitària Central 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Mònica Badia Cortada, 
com a suplent,  efectuat per la Junta de Govern en data 10.11.2011 (ref. JG 
640/11), i mantenir vigent el nomenament del Sr. Josep Salom Ges com a titular. 
 
Segon.- El Sr. Josep Oliva Santiveri  substituirà la Sra. Mònica Badia Cortada 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant titular de la Diputació de Barcelona al Sr. Josep 
Salom Ges, com a vocal en el Consell de Salut de la Regió Sanitària 
Central, d’acord amb la Disposició Transitòria 9a., en relació amb l’art. 30, de 
la Llei 15/1990, d’ordenació sanitària de Catalunya, així com amb la Disposició 
Transitòria 2a. de l’Ordre de 28 d’agost de 1991, del Departament de Sanitat i 
Seguretat social, per la qual s’estableixen els sistemes per a la designació dels 
representants dels ens locals en els òrgans col·legiats de direcció i participació 
del Servei Català de la Salut. 
 
“2.- Designar representant suplent, per substituir per absència del Sr. Josep 
Salom Ges, al Sr. Josep Oliva Santiveri. 

 
11.- Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016 (Generalitat de Catalunya) 

 
La Diputació de Barcelona com a Institució signant del Pacte Nacional per a 
l’Habitatge (2007-2016) va estar representada pel seu President, l’Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueras. 
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Per a fer un seguiment del seu desenvolupament, el Pacte disposa d’una 
Comissió de Seguiment, en la qual la Diputació de Barcelona estaria 
representada, llevat que acordi el contrari pel seu President. 
 
En aquest sentit, i considerant-se l’esmentada Comissió un òrgan tècnic, així com 
la necessitat que en cas d’absència del titular, la Diputació de Barcelona pugui 
participar de tot els procés de desenvolupament del Pacte, 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Designar el Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller, per formar part de 
la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional per a l’Habitatge (2007-2016), 
sens perjudici que pugui fer-ho quan així ho consideri convenient el Sr. Salvador 
Esteve Figueras. 
 
Segon.- Designar el Sr. Francesc Xavier Forcadell Esteller, com a suplent del 
Sr. Salvador Esteve Figueras, perquè, en absència d’aquest, pugui assistir a 
totes les reunions que es convoquin, en representació  de la Diputació de 
Barcelona. 

 
12.- Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (NIF G60489937) 
 

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramon Riera Macia efectuat 
per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11). 
 
Segon.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alejo Trullás Rosal, com a 
suplent del Sr. Ramon Riera Macia, efectuat per la Junta de Govern en data 
26.4.2012 (ref. JG 200/12). 
 
Tercer.- El Sr. Ferran Civil Arnabat substituirà el Sr. Ramon Riera Macia, i el 
Sr. Joan Roca Lleonart substituirà el Sr. Alejo Trullás Rosal,  en la 
representació que ostentaven fins ara. 
 
Quart.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona al Sr. Ferran Civil Arnabat, que d’acord 
amb els articles 16 i 19 dels estatuts reguladors de l’associació, s’integrarà com 
a Vice-president en el CONSELL GENERAL i en la COMISSIÓ DELEGADA. 
 
2.- Designar el Sr. Joan Roca Lleonart representant suplent del titular 
designat com a representant de la Diputació de Barcelona en l’Associació Pla 
Estratègic Metropolità de Barcelona, el Sr. Ferran Civil Arnabat, per absència 
d’aquest, en la representació que ostenta tant en el Consell General com en la 
Comissió Delegada. “ 
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13.- Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena 
 

Primer.- Designar a les persones que han de representar a la Diputació de 
Barcelona en el Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica per a l’impuls de 
l’actual aeròdrom d’Igualada – Òdena, modificant-se els nomenaments efectuats 
anteriorment respecte del Grup Tècnic de Treball.  
 
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona es 
concreta en el següent: 
 

1.- En la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual Aeròdrom d’Igualada – 
Òdena, creada amb la participació de la Diputació de Barcelona, aquesta 
Corporació estarà representada institucionalment pel seu President, o 
persona en qui aquest delegui, que el  substituirà en cas d’absència. 
 
2.- Designar suplent del President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. 
Salvador Esteve Figueres, per substituir-lo quan aquest li delegui,  en la 
representació que li correspon en la Taula Estratègica per a l’impuls de l’actual 
aeròdrom d’Igualada – Òdena,  al Sr. Joaquim Ferrer Tamayo, Diputat 
delegat per a la Cooperació Local i vice-president delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
3.- Designar com a representants de la Diputació de Barcelona, per a integrar-
se en el Grup Tècnic de Treball de la Taula Estratègica,  a les següents 
persones: 
 
Titular:   Sr. Joan Roca Lleonart 
Suplent:  Sr. Leandre Mayola Tresserras 
 
4.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Transports i Mobilitat, 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la 
Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central, i a les persones 
designades, per al seu coneixement i efectes oportuns. “ 
 

14.- TURISME DE BARCELONA  (Ajuntament de Barcelona) 
 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Francesc Vila Albet efectuat 
per la Junta de Govern en data 24.11.2011 (ref. JG 668/11). 
 
Segon.- El Sr. Ramon Riera Bruch substituirà el Sr. Francesc Vila Albet en la 
representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
la substitució proposada,  es concreta en el següent: 
 

“Vista la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Barcelona, per designar una 
persona en l’ens Turisme de Barcelona, per raó del seu àmbit d’actuació 
d’acord amb la nova estructura corporativa, aprovada en la sessió plenària de 
data 14.2.2013, es proposa el nomenament del Sr. Ramon Riera Bruch, 
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Diputat delegat de Turisme, en representació de la Diputació de Barcelona, 
perquè s’integri com a membre observador en el Comitè Executiu. “ 

 
15.- Comitè Organitzador del 15è. Campionat del Món de Natació, Barcelona 2013 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Jordi Subirana Ortells  i de la 
Sra. Marta Escribà Martínez, efectuats per la Junta de Govern, i mantenir vigents 
la resta de nomenaments (JG 11.10.2011 ref. 640/11 i 14.6.2012 ref. JG 344/12). 
 
Segon.- Al Sr. Jordi Subirana Ortells el substituirà el Sr. Ferran Civil Arnabat 
i a la Sra. Marta Escribà Martínez la substituirà el Sr. Daniel A. Laga 
Abizanda, en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els dos representants, titulars i suplents,  de la Diputació de 
Barcelona en el Comitè Organitzador, segons l’acord de constitució del 
Comitè de data 17.2.2011. 
 
Les persones designades són: 
 
Representant titular:  Sr. Josep Salom Ges 
Representant suplent:  Sr. Jordi Cavero  Buscató 
 
Representant titular:  Sr. Ferran Civil Arnabat 
Representant suplent:  Sr. Daniel A. Laga Abizanda 
 
2.- Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Comitè 
Executiu, el Sr. Jordi Cavero Buscató.” 

 
16.- Xarxa d’Institucions Culturals del Raval  

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Joan Carles Garcia 
Cañizares,  efectuat per la Junta de Govern en data 31.5.2012 (ref. JG 314/12. 
 
Segon.- La Sra. M. Carmen Perella Cosconera substituirà el Sr. Joan Carles 
Garcia Cañizares en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“En data 7 de maig de 2012 es va constituir la Xarxa d’Institucions Culturals del 
Raval, que reuneix més de trenta entitats acadèmiques, culturals i artístiques 
de la zona del Raval de la ciutat de Barcelona i el seu entorn més immediat. 
 
En la reunió constitutiva es va considerar, donat que dintre d’aquesta zona està 
ubicat el Palau Güell, titularitat de la Diputació de Barcelona, que aquesta 
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Corporació formés part d’aquesta Xarxa, tal i com posa de manifest la 
Universitat de Barcelona en l’escrit que van adreçar-nos. 
 
Per tant, tot valorant positivament la proposta, S’ACORDA: 
 
Designar la Sra. M. Carmen Perella Cosconera, Directora del Palau Güell,  
com a representant de la Diputació de Barcelona en la Xarxa d’Institucions 
Culturals del Raval, del municipi de Barcelona.” 

  
F) Organismes Autònoms 
 

1. Institut d’Estadística de Catalunya – IDESCAT -  (NIF Q5850015H) 
(Generalitat de Catalunya) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Marina Espinosa de 
Castro efectuat per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11). 
 
Segon.- El Sr. Francesc X. Forcadell Esteller substituirà la Sra. Marina 
Espinosa de Castro en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar representant de la Diputació de Barcelona en l’ Institut 
d’Estadística de Catalunya –IDESCAT- al Sr. Francesc X. Forcadell 
Esteller, com a vocal en el Consell Rector d’acord amb l’art. 8.2.c) del Decret 
178/2009, de 17 de novembre, d’organització i funcionament de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, on es preveu la presència de la Diputació de 
Barcelona en aquest òrgan. “ 

 
2.-  Organisme Autònom Institut del Teatre (NIF P5800024A) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Fernández Díaz i de 
la Sra. Mónica Querol Querol efectuats en sessió plenària de data 26.7.2011 (ref. 
P 118/11), i nomenar el Sr. Arnau Funes Romero  i  el Sr. Jesús Àngel Garcia 
Bragado, més les persones designades anteriorment, segons es detalla.  
 
Segon.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens, amb les modificacions efectuades anteriorment i la 
substitució que ara es proposa, es concreta en el següent: 

 
“1.- Designar els dos Diputats de la Corporació que es detallen, 
representants de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre com a 
vocals del Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts reguladors de 
l’Organisme. 
 
Els Diputats designats són: 
 Sr. Arnau Funes Romero 
 Sr.  Jordi Portabella i Calvete 
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2.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en l’Institut 
del Teatre com a vocals de la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 11 dels 
Estatuts reguladors de l’Organisme, els quals no han de tenir necessàriament 
la condició legal de membres electes d’acord amb els estatuts. 
 
Les persones designades, són: 

 
 Sr. Ferran Civil i Arnabat 
 Sr. Joan Carles García i Cañizares 
 Sra. Núria Llorach Molons 
 Sr. Josep Salom i Ges 
 Sr. Jesús Angel Garcia Bragado 
 Sr. Carles Ruiz Novella 

 
3.- D’acord amb els propis estatuts, la Presidència de l’Organisme correspon al 
president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador Esteve Figueras. “ 

 
3.-  Organisme Autònom Patronat d’Apostes (NIF Q0826004D ) 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Alberto Fernández Díaz  
efectuat en sessió plenària de data 26.7.2011 (ref. P 118/11), i mantenir vigents la 
resta de nomenaments. 
 
Segon.- El Sr. Josep Llobet Navarro substituirà el Sr. Alberto Fernández Díaz 
en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme 
Autònom Patronat d’Apostes com a vocals de la Junta de Govern, que, 
d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts de l’Organisme, almenys un és un membre 
electe de la Corporació. 
 
Les persones designades, són: 

 
 Sr. Carles Rossinyol i Vidal 
 Sr. Josep Salom i Ges 
 Sr. Josep Monràs i Galindo 
 Sr. Josep Llobet Navarro 
 Sr. Arnau Funes i Romero 
 Sr. Pere Prat i Boix 

 
3.- D’acord amb l’art. 10 dels propis estatuts, la Presidència de l’Organisme 
correspon al President de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Salvador 
Esteve Figuera, sens perjudici que pugui delegar-ho en un Diputat/da. “ 
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4.-  Organisme Autònom Local de Patrimoni  Víctor Balaguer  (NIF P5830802D) -  
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 

 
Primer.- Deixar sense efecte el nomenament de la Sra. Rosa Serra Rotés efectuat 
per la Junta de Govern en data 27.10.2011 (ref. JG 599/11). 
 
Segon.- El Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández substituirà la Sra. Rosa 
Serra Rotès en la representació que ostentava fins ara. 
 
Tercer.- En conseqüència, la representació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb els estatuts de l’ens,  i la substitució proposada,  es concreta en el següent: 

 
“Designar la Sra. Mª C. Mireia Hernández Hernández com a representant de 
la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Local de Patrimoni 
Víctor Balaguer, de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a vocal en la 
Junta de Patrons - Consell Rector, d’acord amb l’article 7.1 dels Estatuts de 
l’Organisme.” 

 
Segon.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les 
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat, 
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte o es 
modifiquin abans.  
 
En qualsevol cas, respecte d’aquells membres electes que hagin estat nomenats en 
els diferents Ens per raó de la seva condició de Diputat o Diputada, la pèrdua 
d’aquesta condició, per qualsevol causa, comportarà que es produeixi de forma 
automàtica la vacant en aquells llocs per als quals havien estat designats o ocupaven 
en funció de les responsabilitats que tenien atribuïdes com a membres de la 
Corporació.   
 
Tercer.- Notificar els acords precedents als Ens i persones afectades, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
8.- Decret de la Presidència, de 28 de gener de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat Social núm. 3 de Barcelona, en el procediment per incapacitat permanent 
núm. 308/2012 instat per B.C.P. en reclamació d’incapacitat permanent en grau 
parcial derivada d’accident laboral.- La Junta, de conformitat amb la proposta 
formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present Decret, que és 
del tenor literal següent: 
 
El Jutjat Social núm. 3 de Barcelona ha citat la Diputació de Barcelona, juntament amb 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i 
Activa Mutua, per comparèixer davant el Jutjat Social núm. 3 Barcelona en el 
Procediment per incapacitat permanent núm. 308/2012 instat pel senyor B. C. P. en 
reclamació d’incapacitat permanent en grau parcial derivada d’accident laboral. 
 
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 
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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, publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer en el Procediment d’Incapacitat Permanent núm. 308/2012 
instat davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona pel senyor B. C. P. contra la 
Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social i Activa Mutua en el Procediment per incapacitat permanent 
núm. 308/2012 en reclamació d’incapacitat permanent en grau parcial derivada 
d’accident laboral. 
 
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica 6/1985 del poder judicial, es faci càrrec 
de la representació i defensa judicial de la Corporació en el recurs esmentat i en les 
instàncies superiors en que pugui esdevenir. 
 
9.- Decret de la Presidència, de 1 de febrer de 2013, de compareixença davant el 
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 d’Igualada, en el procediment de 
diligències prèvies núm. 521/2012J seguides amb motiu d’una denúncia sobre 
un presumpte delicte d’estafa continuada en la que s’utilitzaria 
inconvenientment el nom de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada per la Presidència, acorda restar assabentada del present 
Decret, que és del tenor literal següent: 
 
El dia 18 de gener d’enguany s’ha rebut en el Servei d’Assessoria Jurídica un fax 
adreçat pels Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació d’Igualada, mitjançant el 
qual informa a la Diputació Barcelona que s’estan seguint unes diligències prèvies en 
el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.1 d’Igualada amb el núm. 521/2012J, en 
les quals s’investiga una denúncia instruïda en relació amb un presumpte delicte 
d’estafa continuada, en el qual existeix un nombre elevat d’afectats, que d’acord amb 
una mateixa sistemàtica d’actuació,  haurien realitzat importants aportacions de capital 
per realitzar suposades inversions vinculades amb la Diputació de Barcelona. 
 
La força instructora, d’una banda, sol·licita la col·laboració de la Corporació per 
contrastar si els senyors  AMF, amb DNI XXX, RLM, amb DNI XXX i ECR amb permís 
de conduir XXX disposen de la potestat suficient com per a realitzar inversions en nom 
de la Diputació; i en tot cas, saber si existeix algun compte corrent vinculat a la 
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Diputació de Barcelona on els referenciats individus constin com autoritzats per 
l’administració del mateix. Per altra banda, el fax adreçat a l’Assessoria també indica 
que la Diputació de Barcelona té dret a comparèixer com a perjudicada en les 
diligències prèvies número 521/2012J seguides en el Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció núm.1 d’Igualada, amb motiu d’una denúncia sobre una possible estafa 
continuada en la qual s’utilitzaria el nom de la Diputació. 
 
Pel que fa a la sol·licitud d’informació respecte de les tres persones esmentades des 
de la Direcció de Serveis de Recursos Humans s’ha informat que el senyor AMF amb 
DNI número XXX, és funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona però no 
disposa de la potestat suficient per realitzar inversions en nom d'aquesta Diputació ni 
tampoc existeix cap compte corrent vinculat a la Diputació de Barcelona respecte del 
qual consti autoritzat aquest empleat per a la seva administració.   
  
Respecte del senyor RLM amb DNI número XXX i el senyor ECR amb permís de 
conduir número XXX, s’ha informat que no són empleats ni en règim funcionarial ni 
laboral de la Diputació de Barcelona, per la qual cosa no tenen cap compte corrent de 
la Diputació vinculat amb ells o en el qual estiguin autoritzats.  
 
En altre ordre de coses procedeix personar-se com a part en aquell procediment de 
diligències prèvies, a l’empara dels articles 109 i 110 de LECrim., exercint l’acusació 
particular en defensa dels interessos de la Corporació.  
 
Fora d’això, quant als tràmits formals per l’exercici d’accions la Secretària General de 
la Corporació ha 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, 
informe favorable respecte de la personació de la Corporació  com part a perjudicada, 
per la qual cosa cal designar un representant legal, que en aquest cas ha de recaure 
en els lletrat del Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació perquè qualsevol d’ells 
indistintament actuïn en  defensa i representació de la Diputació de Barcelona en les 
dites diligències. 
 
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, publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Personar-se com a part en el procediment judicial de diligències prèvies núm. 
número 521/2012J seguides en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm.1 
d’Igualada, amb motiu d’una denúncia sobre una possible estafa continuada en la qual 
s’utilitzaria inconvenientment el nom de la Diputació de Barcelona. 
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Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del Poder Judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en les diligències citades.  
 
Tercer.- Informar a la Unitat d’Investigació d’Igualada ABP Anoia en relació a les 
diligències d’investigació 286580/2012 que el senyor AMF amb DNI número XXX, és 
funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona però no disposa de la potestat 
suficient per realitzar inversions en nom d'aquesta Diputació, ni tampoc existeix cap 
compte corrent vinculat a la Diputació de Barcelona respecte del qual consti autoritzat 
aquest empleat per a la seva administració. I amb relació al senyor RLM amb DNI  
número XXX i al senyor ECR amb permís de conduir número XXX, informar que no 
són empleats ni en règim funcionarial ni laboral de la Diputació de Barcelona ni tenen 
cap compte corrent de la Diputació vinculat amb ells o en el qual estiguin autoritzats. 
 
10.- Decret de la Presidència, de 4 de febrer de 2013, de compareixença, com a 
testimoni, davant el Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, en el procediment núm. 
38/2012 que es tramita contra F.M.H. i la companyia d’assegurances Axa Aurora 
Ibérica SA, per un presumpte delicte contra la seguretat viària ocorregut a la 
carretera BV-5031.- 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 Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, mitjançant cèdula de data 17 de gener de 
2013, ha citat la Diputació de Barcelona per comparèixer com a testimoni en el 
procediment abreujat núm. 38/2012, que es tramita en aquell Jutjat contra el senyor F. 
M. H. i la companyia d’assegurances Axa Aurora Ibérica  SA, per un presumpte delicte 
contra la seguretat viària ocorregut el dia 2 de març de 2008 a la carretera  BV-5031 
del terme municipal de d’Arenys de Munt. 
 
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 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1996 que aprova el Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local de 18 d’abril, i en compliment d’allò ordenat a la 
citació judicial rebuda escau  comparèixer en l’esmentat procediment i designar lletrat 
perquè es faci càrrec de la representació de la Corporació. 
 
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, publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Comparèixer com a testimoni en el procediment abreujat núm. 38/2012, que 
es tramita davant el Jutjat Penal núm. 2 d’Arenys de Mar, contra el senyor F. M. H. i la 
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companyia d’assegurances Axa Aurora Ibérica  SA, per un presumpte delicte contra la 
seguretat viària ocorregut el dia 2 de març de 2008 a la carretera  BV-5031 del terme 
municipal de d’Arenys de Munt. 
 
Segon.- Designar el Servei d’Assessoria Jurídica de la Secretaria General d’aquesta 
Corporació, perquè mitjançant qualsevol dels lletrats que té adscrits, i d’acord amb el 
que estableix l’article 551.3 de la Llei orgànica del poder judicial, es faci càrrec de la 
representació i defensa judicial de la Corporació en el procediment  esmentat. 
 
11.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, que desestima el recurs 581/2010, interposat per S.G.C. i J.G.C. 
contra la resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la 
carretera de Ribes, al seu pas per Hostalets de Balenyà, a causa de l’existència 
de graveta 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: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat 581/2010, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per S.G.C. i J.G.C. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 3 de 
setembre de 2010, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels recurrents en relació amb els danys materials i personals derivats de 
l’accident que va tenir lloc a la carretera de Ribes, al seu pas per Hostalets de 
Balenyà, a causa de l’existència de graveta 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. 7 de 
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Barcelona, en el procediment abreujat 581/2010, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per S.G.C. i J.G.C. contra la resolució, de 3 de setembre de 
2010, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que els recurrents 
van formular en relació amb els danys materials i personals derivats de l’accident que 
va tenir lloc a la carretera de Ribes, al seu pas per Hostalets de Balenyà, a causa de 
l’existència de graveta 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 aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
12.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 526/2011, 
relatiu a la denegació de la petició de permanència en el servei actiu, que acorda 
tenir per desistit el recurrent M.P.P. i declara la finalització del procediment.- 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: 
 
Vist que la Junta de Govern, en sessió ordinària, celebrada el 22/12/2011, va acordar 
donar-se per assabentada del decret de la Presidència, de 14/11/2011, pel qual 
s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
en el procediment abreujat núm. 526/2011 interposat per M.P.P. contra la resolució de 
25/07/2011 que desestimava el recurs de reposició formulat contra la denegació de la 
petició de permanència en servei actiu. 
 
Vist que el titular del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat un 
decret judicial pel qual s’acorda disposar l’arxiu de les actuacions com a conseqüència 
de l’escrit presentat per la part actora, en el qual manifesta la seva voluntat 
d’abandonar el procediment tramitat. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
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 del decret judicial dictat pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona que acorda tenir per desistida la part actora i 



 56/203

declara finalitzat el procediment abreujat núm. 526/2011, interposat per M.P.P. contra 
la resolució de 25/07/2011 que desestimava el recurs de reposició formulat contra la 
denegació de la petició de permanència en servei actiu. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
13.- Dictamen que proposa donar compte del decret judicial favorable als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat Social núm. 3 de 
Barcelona en el procediment d’incapacitat permanent per accident laboral núm. 
308/2012, que acorda tenir per desistit el recurrent B.C.P. i ordena l’arxiu de les 
actuacions.- 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: 
 
Vist el decret de la Presidència, de 28/01/2013, pel qual s’acorda comparèixer davant 
el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona, en el procediment per incapacitat permanent 
núm. 308/2012, instat per B.C.P. contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional 
de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua, en 
reclamació d’incapacitat permanent en grau parcial derivada d’accident laboral. 
 
Vist que el titular del Jutjat Social núm. 3 de Barcelona ha dictat un decret judicial pel 
qual s’acorda disposar l’arxiu de les actuacions com a conseqüència de l’escrit 
presentat per la part actora, en el qual manifesta la seva voluntat d’abandonar el 
procediment tramitat. 
 
Vist que les parts actores poden, en qualsevol moment anterior a dictar sentència, 
desistir de les seves pretensions. 
 
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 del decret judicial dictat pel Jutjat Social núm. 3 de 
Barcelona que acorda tenir per desistida la part actora i declara finalitzat el 
procediment per incapacitat permanent núm. 308/2012, instat per B.C.P. en reclamació 
d’incapacitat permanent en grau parcial derivada d’accident laboral. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Jutjat Social núm. 3 de Barcelona als efectes legals 
oportuns. 
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14.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència favorable per als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, que desestima el recurs 441/2011, interposat per D.V.H. contra la 
resolució que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats de l’accident de trànsit que va tenir lloc a la carretera C243, a 
causa de l’existència de grava 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: 
 
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment núm. 441/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu 
interposat per D.V.H. contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 7 de juny de 
2011, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
recurrent en relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera 
C243, a causa de l’existència de grava 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. 16 de 
Barcelona, en el procediment 441/2011, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per D.V.H. contra la resolució, de 7 de juny de 2011, que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent va formular en 
relació amb els danys derivats de l’accident que va tenir lloc a la carretera C243, a 
causa de l’existència de grava 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 aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
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15.- Dictamen que proposa donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona, que estima el recurs 
contenciós administratiu interposat per V.A.L. per responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys ocasionats en el vehicle de la seva propietat, com a 
conseqüència de la caiguda d’un arbre en l’Avda. Constitución núm. 420 de 
Castelldefels i l’abonament de la quantitat de tres mil noranta-sis euros amb 
divuit cèntims (3.096,18) €, en concepte d’indemnització, més els interessos 
legals de demora.- 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. 6 de Barcelona ha dictat una sentència en el 
procediment abreujat núm. 367/2011-C, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat per V.A.L. contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent en relació amb els danys 
materials derivats de l’accident que va tenir lloc a l’Avda. Constitución de Castelldefels, 
a l’altura del núm. 420, com a conseqüència de la caiguda d’un arbre sobre el seu 
vehicle provocada pels forts vents que existien a la zona. 
 
Vist que, d’acord amb els fonaments de dret que consten a la referida sentència, es 
determina expressament que existeix una relació causal entre el dany sofert per la part 
actora i el funcionament del servei públic, ja que, d’una banda, no pot afirmar-se que la 
presència del fort vent suposés per si mateixa la concurrència d’una causa de força 
major, i d’altra banda, tampoc s’acredita el bon estat de l’arbre ni la forma concreta de 
la seva conservació i vigilància per part de l’administració; per tant, procedeix imputar 
la responsabilitat patrimonial a l’administració demandada. 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va 
acordar delegar en favor de la Junta de Govern el donar-se per assabentada de les 
interlocutòries, sentències fermes de qualsevol naturalesa, providències, arxius i 
qualsevol altra formula de finalització del procés judicial, sempre que es tracti 
d’assumptes que hagin estat adoptats pel Ple o la Junta de Govern per delegació 
d’aquell. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’art. 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’art. 11 del vigent Reglament orgànic, 
proposo a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 367/2011-C, que 
estima el recurs contenciós administratiu interposat per V.A.L. contra la desestimació 
per silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial que el recurrent 
va formular en relació amb els danys materials derivats de l’accident que va tenir lloc a 
l’Avda. Constitución de Castelldefels, a l’altura del núm. 420, com a conseqüència de 
la caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle provocada pels forts vents que existien a la 
zona, i reconeix el dret del recurrent a ser indemnitzat per la Diputació de Barcelona en 
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la quantitat de 3.096,18 €, més els interessos legals, per considerar que existeix una 
relació causa efecte entre el funcionament del servei i la producció del fet. 
 
Segon.- Que es procedeixi a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes 
termes, d’acord amb els art. 103 i concordants de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
16.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i de la 
Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, a entitats del tercer sector sense ànim de lucre “Oferta d’accions de 
sensibilització 2013”.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
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 aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona, mitjançant la Direcció de Relacions 
Internacionals, es volen fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat sensibilitzar a la ciutadania de la demarcació territorial de Barcelona sobre la 
cooperació al desenvolupament. 
 
Atès que la finalitat principal és facilitar la tasca dels ajuntaments i consells comarcals 
per informar i sensibilitzar la població, així com donar suport a les entitats tercer sector, 
sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als municipis de 
Barcelona. 
 
Vist que es considera oportú configurar un catàleg amb la selecció i agrupació 
d’activitats diverses de sensibilització, proposades per entitats sense afany de lucre, i 
posar-lo a disposició dels ajuntaments i consells comarcals de la província.  
 



 60/203

Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de cent  mil 
(100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 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. 
 
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 que és la Junta de Govern de la corporació l’òrgan competent per a l’adopció dels 
presents acords, segons l’apartat 3.3.b) i e) de la Refosa 1/2012, sobre delegació de 
competències i d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012, i 
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, modificada pel Decret de la Presidència 
núm. 11791/12 de data 20 de desembre de 2012, publicat al BOPB de 2 de gener de 
2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat la sensibilització de la ciutadania de la 
demarcació de Barcelona sobre la cooperació al desenvolupament, “Oferta d’accions 
de sensibilització 2013”, el text íntegre de les quals és el següent: 
 

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A ENTITATS DEL 
TERCER SECTOR SENSE ÀNIM DE LUCRE DINS DE “L’OFERTA D’ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ 2013” 

 

CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320135120004613 
 

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 que atorga la Diputació de 



 61/203

Barcelona, a través de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de 
Relacions Internacionals, destinades a finançar activitats de sensibilització proposades per 
entitats del tercer sector sense ànim de lucre als ajuntaments i consells comarcals de la 
demarcació de Barcelona. 
 
Les accions de sensibilització seleccionades conformaran el catàleg d’oferta que es 
presentarà als ajuntaments i consells comarcals, i només es subvencionaran quan alguna 
d’aquestes entitats les sol·liciti. 
 
La finalitat principal és facilitar la tasca dels ajuntaments i consells comarcals per informar i 
sensibilitzar la població al voltant la cooperació al desenvolupament, així com donar suport a 
les organitzacions de la societat civil que realitzen accions en aquest àmbit. Es pretén 
acostar la realitat dels països en vies de desenvolupament a la ciutadania i fomentar les 
actituds solidàries. 
 
Les activitats de sensibilització a presentar hauran d’acomplir algun/s dels següents 
objectius i prioritats: 
 
I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar el coneixement de la realitat dels països 
en desenvolupament, facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular 
el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
a)  Pau i conflictes internacionals. 
b)  Drets Humans a escala internacional. 
c) Gènere i desenvolupament. 
d) Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament. 
e) Relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvi. 
f) Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament. 
g) La cooperació al desenvolupament.   

 
Les activitats de sensibilització poden tenir formats diversos: tallers, cursos, conferències, 
espectacles  i exposicions, entre d’altres. 
 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per 
finalitat: 

 
 Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida; i 
 Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania. 

 
3.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període 1 febrer del 2013 i 31 de gener de 2014. Aquest 
període podrà ser prorrogat, si es considera oportú i es sol·licita abans de la finalització del 
mateix, fins a un màxim de 6 mesos. 
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4.- Requisits dels beneficiaris/àries 
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 

 
 Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, inscrites al registre públic corresponent, 

amb seu social o delegació permanent als municipis de Barcelona. 
 

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent. 
 
5.- Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció, que seguirà un model normalitzat tal com s’especifica a la Base 
6, caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
1) DNI del representant legal.* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts.* 
3) Poders de representació.* 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.* 
5) Inscripció registral de l’entitat. * 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

10) Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

11) Memòria d’activitats de sensibilització de l’any anterior. 
 

En la sol·licitud es farà constar:  
 

 Explicació clara de l’acció o accions de sensibilització i el seu cost unitari. 
 Nombre màxim d’accions que l’entitat pot realitzar entre el 01.02.2013 i 31.01.2014. 

 
 La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en 

convocatòries anteriors, es podran obviar sempre que es manifesti que no han 
sofert canvis respecte la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu 
l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant 
LRJAPPAC). 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 
cooficials de Catalunya. 
 
Es podran presentar fotocòpies de la documentació enumerada amb anterioritat. 
Tanmateix, les entitat que resultin beneficiàries de les subvencions d’aquesta 
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convocatòria hauran de presentar la documentació original, o còpia degudament 
autenticada, en el termini d’un mes des de la notificació de la resolució de concessió. 
 

6.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
6.1.- TERMINI: 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats des de l’endemà 
de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
6.2.- FORMA: 
 
Les sol·licituds podran presentar-se, per escrit, mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel legal representant de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5, 
podrà trobar-se a http://www.diba.cat/ri/cd. 
 
Els formularis normalitzats de sol·licitud i la resta de documentació acompanyada es 
presentaran de forma física al Registre General de la Diputació de Barcelona, tal com 
s’especifica en el punt següent, i, a més, per correu electrònic, en format pdf, a: 
dri.administracio@diba.cat i o.cooperaciod@diba.cat.  
 
Amb la finalitat de establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació,  es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
6.3.- LLOC DE PRESENTACIÓ: 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rbla. 
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 
 



 64/203

8.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present base i fins a esgotar el pressupost de 
la present convocatòria. 
 
La puntuació mínima per obtenir una subvenció serà de 70 punts, segons la valoració dels 
criteris objectius que s’estableixen a continuació:  

 
  Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’activitat adequats al públic 

destinatari. Caràcter innovador de l’activitat. (35/100).  
 Anàlisi del pressupost i implicació econòmica de la entitat sol·licitant (25/100).  
 Impacte als municipis de Barcelona (25/100) 
 Accions de comunicació i difusió (15/100) 

 
No es subvencionaran accions amb les següents característiques: 
- Les de caràcter exclusivament festiu i/o lúdic.  
- Les accions exclusivament enfocades a la  promoció de l’entitat. 
- Les accions destinades a recaptar fons, donants, apadrinaments, etc. 

 
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà l’any 2013 per a la concessió de les subvencions 
regulades en les presents bases reguladores serà de cent mil (100.000) € i anirà a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de despeses de la corporació 
de l’exercici 2013. No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat. 
 
11.- Import individualitzat de les subvencions 
 
La cofinanciació de la Diputació de Barcelona serà del 80% de l’import per acció sol·licitat, 
per les sol·licituds que compleixin amb els requisits següents: 

 
 Accions que es desenvolupin en ens locals de menys de 50.000 habitants 
 Sol·licituds que hagin obtingut una puntuació mínima de 70 punts, segons els barems 

establerts a la Base 9 
 Suficiència de crèdit:  

 
Les sol·licituds que hagin obtingut un mínim de 70 punts s’ordenaran per ordre de puntuació 
de major a menor puntuació. Dins d’aquest ordre, obtindran, el 80% de l’import sol·licitat per 
acció fins a l’esgotament del crèdit de la convocatòria. 
 
Una vegada s’esgoti el crèdit, no s’atorgaran més subvencions encara que restin sol·licituds 
amb més de 70 punts. 

 
En qualsevol cas, l’import total de la subvenció atorgada a cada entitat no superarà els 
quinze mil (15.000) €. Aquest import total es compondrà de l’import atorgat per acció (80% 
del sol·licitat) multiplicat pel nombre d’accions proposades. 
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En cas que l’entitat beneficiària faci menys accions de les proposades, la Diputació de 
Barcelona pagarà l’import atorgat per acció, pel nombre total d’accions efectuades, de 
conformitat amb l’establert a la Base 18. 
 
12.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau.. 
 
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:  

 
 Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència, 
 Director de Relacions Internacionals i, 
 Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament.  

 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 
 
13.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins de 
cadascun dels terminis establerts, i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
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. 
 
14.- Acceptació de la subvenció i reformulació  
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
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de la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
L’entitat beneficiària de la subvenció podrà reformular el projecte, en el termini d’un mes des 
de la notificació de la resolució de  concessió. 
 
15.- 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. 
 
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. 

 
16.- Despeses subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
 Dietes i manutenció. 
 Adquisició de bens materials i equipaments. 
 L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 

 
Les despeses indirectes no podran superar el 5% de l’import de les despeses directes de la 
subvenció atorgada. 
 
17.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 50% del cost total de l’activitat. 
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18.- Forma de pagament  
 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà de la següent manera: 

 
 Un primer pagament del 50% de l’import de la subvenció es tramitarà en el mes d’abril 

del 2013, sempre que l’entitat beneficiària presenti els compromisos d’ajuntaments i 
consells comarcals per al menys 1/4 part de les activitats subvencionades. L’avançament 
d’aquest primer pagament es justifica per les dificultats de liquiditat de les entitats del 
tercer sector, en la conjuntura econòmica actual, per fer front al pagament de les 
activitats subvencionades. 

 
 El pagament del 50 % restant es tramitarà, previ lliurament del compte justificatiu 

simplificat, que s’haurà de presentar abans del 28 de febrer de 2014. En cas que les 
entitats beneficiàries no portin a terme l’execució de la totalitat d’accions proposades a la 
sol·licitud, l’import total de la subvenció atorgada s’ajustarà en funció del nombre 
d’accions efectivament realitzades, sobre la base de l’import subvencionat per acció. 

 
19.- Termini i forma de justificació 
 
Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en els següents terminis i de la manera 
següent: 

 
1) La justificació intermèdia es farà, com a màxim, el dia 16.07.2013 i serà una justificació 

merament tècnica, en la que es presentarà una memòria d’actuació amb les activitats 
desenvolupades i/o els compromisos d’ajuntaments i consells comarcals aconseguits. 

 
2) La justificació final es lliurarà, com a màxim, el dia 28.02.2014. 

 
El termini de justificació final es podrà prorrogar, si es sol·licita abans de la seva 
finalització, fins a un màxim d’un mes i mig. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a http://www.diba.cat/ri/cd, i revestirà la forma de 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).  En la confecció de la memòria 
econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
1) S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció 

atorgada. 
2) S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat. 
3) Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat 

efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

La gestió del cobrament de l’aportació econòmica de l’ajuntament i/o consell comarcal serà 
a càrrec de l’entitat beneficiaria. 
 
Cada acció del catàleg podrà ser compartida per més d’un ajuntament i/o consell comarcal. 
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20.- Deficiències en la justificació 
 
1.- 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 termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al 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 amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
 
21.- Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que son entitats sense afany de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/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: 

 
i. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de 

la subvenció. 
ii. 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 de l’activitat subvencionada. 

iii. Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 
 

23.- 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 de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
24.- 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 pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a continuació, segons el seu 
import: 
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 Inferiors a tres mil (3.000) € en el taulell d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica. 
 Superiors a tres mil (3.000) € en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

 
25.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o mitjans electrònics i 
audiovisuals. 
 
26.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/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; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels 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. 
 
27.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
28.-  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. 
 
29.- 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i demés legislació 
concordant.” 
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Segon.- Aprovar  la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de cent 
mil (100.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel 
termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
de cent mil (100.000) € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 
del pressupost de despeses de la corporació de l’exercici 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. 
 
17.- Dictamen que proposa l’aprovació de les Bases Reguladores i les 
Convocatòries per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013).- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen 
que és del tenor literal següent: 
 
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 aquesta Ordenança estableix al seu article 11.2 que la concurrència 
competitiva es 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 estratègics de la Direcció de 
Relacions Internacionals es proposa fomentar diferents tipus d’activitats d’interès 
públic o social que tinguin per finalitat contribuir a desenvolupar la cooperació al 
desenvolupament: assistències tècniques, campanyes i accions de sensibilització i 
educació per al desenvolupament, i  projectes.  
 
Atès que també es pretén donar suport a les entitats sense ànim de lucre dels 
municipis de Barcelona i promoure el seu partenariat amb els propis municipis així com 
amb agents empresarials de Barcelona i els governs locals i/o regionals dels països 
destinataris de les accions subvencionades. 
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Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de nou-
cents mil (900.000) €, amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a 
continuació: 
 
 640.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del 

pressupost de despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i 
 
 260.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost 

de despeses de l’exercici 2014 de la corporació. 
 
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. 
 
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. 
 
Atès l’establert a l’article 123.4 del ROAS, s’especifica que el percentatge de les 
subvencions proposades supera el 50% del cost de l’activitat, ja que són percentatges 
(70% i 60%, respectivament) que estan en consonància amb els de subvencions que 
atorguen altres administracions públiques catalanes, car el tipus de projectes i 
activitats vinculades a la cooperació al desenvolupament necessiten d’un major 
finançament públic per tal de poder mobilitzar recursos d’altres sectors i que les 
activitats puguin executar-se adequadament. 
 
Atès el disposat a l’article 21.3 de l’Ordenança, es proposa l’avançament dels 
pagaments perquè donada la conjuntura econòmica actual i atesa la naturalesa no 
lucrativa de les entitats destinatàries de les subvencions, no seria possible iniciar 
l’execució de les actuacions subvencionades sense l’ingrés d’una part de la subvenció. 
Vista la competència de la Diputació de Barcelona en matèria de foment, en base a 
l’establert als articles 91, 92, 239 i 240 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, així com a 
l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Vist l’apartat 3.3.b), en relació amb l’aprovació de les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions en concurrència competitiva, i el 3.3.e), quant a 
l’aprovació de les convocatòries de subvencions, ambdós 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, modificada pel 
Decret de la Presidència núm. 11791/12 de data 20 de desembre de 2012, publicat al 
BOPB de 2 de gener de 2013. 
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En virtut de tot això, es proposa elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores Generals i Específiques de les Convocatòries 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats dels 
municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament (2013), el text de les quals s’incorpora a continuació: 
 

“BASES REGULADORES GENERALS I ESPECÍFIQUES DE LES CONVOCATÒRIES 
PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
COMPETITIVA A ENTITATS DELS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT (2013) 
 
A través de les presents bases la Diputació de Barcelona regula quatre línies de 
subvencions a entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona amb la finalitat que 
contribueixin a desenvolupar diferents tipus d’actuacions en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament. 
 
En primer lloc s’estableixen les bases i convocatòries específiques per a cadascuna d’elles 
en les quals es determinarà l’objecte específic, finalitat, requisits de les entitats beneficiàries 
i actuacions subvencionables, criteris d’atorgament, quantia total màxima i consignació 
pressupostària de cada tipus de subvenció i import individualitzat i, a continuació, les bases 
generals comunes aplicables a totes quatre convocatòries. 
 
Les quatre convocatòries fan referència, respectivament, a: 
- Subvencions per a donar suport a assistències tècniques en l'àmbit de la cooperació al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004673) 
- Subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al desenvolupament (Codi de la 

convocatòria: 201320135120004693) 
- Subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i educació per al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004713) 
- Subvenció per a donar suport a una acció territorial de sensibilització i educació per al 

desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004733) 
 

A. BASES I CONVOCATÒRIES ESPECÍFIQUES 
 

I.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR SUPORT A 
ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320135120004673 
 
1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
Les assistències tècniques que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius 
i àmbits temàtics i geogràfics: 



 73/203

I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són impulsar i reforçar els processos de transformació 
social i de desenvolupament institucional, econòmic i ambiental dels països tercers a través, 
principalment, d'accions d'intercanvi i transferència de coneixement entre els actors 
involucrats i d’assessorament i acompanyament, executades per partenariats públic-privats 
liderats per entitats sense ànim de lucre. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
- Governança democràtica local i enfortiment institucional 
- Desenvolupament econòmic i productiu del territori, amb especial incidència en el sector 

agroalimentari 
- Turisme 
- Energies renovables, eficiència energètica d’edificis i equipaments públics o d’ús 

comunitari 
- Procés de residus 
- Cicle de l’aigua 

 
III.- Àmbits geogràfics preferents 

 
- Amèrica del Sud 
- Mediterrània Occidental 

 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes 
definits en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les 
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona, i en general dels partenariats, en 
la cooperació al desenvolupament i per millorar i reforçar les polítiques públiques locals, la 
cohesió social i la qualitat de vida en els territoris on intervenen. 
 
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions subvencionables 
 
1.- Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 

 
 Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector 

productiu i/o de coneixement, amb seu social o delegació permanent als municipis de 
Barcelona. 
 

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals. 
 
2.- Les actuacions subvencionables hauran d’executar-se a través d’un partenariat format 
per actors públic–privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats 
hauran de comptar amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi l’entitat sol·licitant i, 
almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial i un govern local o regional de 
país destinatari de l’acció.   
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3.- L’agent empresarial haurà de garantir que coneix i desenvolupa la seva activitat d’acord 
als valors i finalitats de la cooperació catalana, establerts a la Llei catalana de cooperació al 
desenvolupament.1 
 
4.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents: 

 
 Enfortiment institucional dels socis públics del país destinatari de l’acció 
 Gestió de serveis públics locals  
 Promoció de mètodes gerencials moderns 
 Elaboració de Plans Estratègics Sectorials o Territorials 
 Establiment de canals de comercialització i impuls dels mercats locals 
 Promoció de l’associacionisme, la creació d’empreses, la cooperació empresarial i la 

col·laboració público - privada 
 Foment de la transferència tecnològica i de coneixement a empreses 
 Foment de l’emprenedoria verda i/o social i de la Responsabilitat Social Corporativa 
 Investigació i desenvolupament 

 
5.- Característiques específiques d’algunes despeses de l'actuació imputables a la 
Diputació. 
 
Seran imputables a la Diputació, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que 
s’indiquen: 

 
 Estudis, diagnòstics i despeses de personal expert. 
 Formació i intercanvi d’experiències a Barcelona en la matèria de l’actuació. En aquest 

cas haurà d’imputar-se un percentatge superior al 5% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, incloses les despeses dels viatges, estades, dietes, matrícules de cursos, 
transport intern, etc. Aquesta formació anirà adreçada a electes i personal directiu de les 
administracions públiques sòcies del projecte del país destinatari.  

 Recursos humans del sol·licitant, que no podran imputar-se en un percentatge superior al 
20% de l’aportació de la Diputació de Barcelona. 

 Viatges i estades, que no podran sobrepassar el 40% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, inclosos els costos dels viatges i estades a Barcelona per a la formació. 

 Accions de difusió i comunicació. 
 

4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
 Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’actuació amb les prioritats de la 

convocatòria (20/100) 
 Adequació i coherència del partenariat en funció dels objectius del projecte i grau 

d’implicació econòmica dels membres (15/100) 
 Adequació i coherència del pressupost amb les activitats detallades i els resultats que es 

volen assolir (20/100) 
 Complementarietat de l’actuació amb les polítiques i estratègies públiques locals i/o amb 

projectes globals o estratègics (10/100) 

                                                      
1 Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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 Capacitat d’innovació i sostenibilitat econòmica de l’actuació  (15/100) 
 Enfocament de gènere i perspectiva ambiental (5/100) 
 Impacte en el territori destinatari de l’actuació així com en municipis de Barcelona, a 

partir d’una proposta d’indicadors objectius i accions de comunicació i difusió del projecte 
(15/100) 

 
5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents bases reguladores serà de quatre-cents mil (400.000) €, amb la distribució 
pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació: 
 

- 275.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2013 de la corporació;  

 

- 125.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-489 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2014 de la corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres tres línees de subvenció incloses en aquestes 
bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línea. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
 
Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 

 

Trams de 
puntuació 

% respecte 
a l’import 
sol·licitat 

De 100 a 90 punts 100 
De 89 a 80 punts 95 
De 79 a 70 punts 90 
De 69 a 60 punts 85 
De 59 a 50 punts 80 

 
L’import individualitzat de les subvencions no superarà els 50.000 € i el 70% del cost total 
del projecte. 
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts, dels quals 10 
punts hauran de correspondre al criteri “Coherència dels objectius, activitats i resultats de 
l’actuació amb les prioritats de la convocatòria”. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb les propostes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes bases. 
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7.- Vinculació a les bases generals comunes  
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
 
II.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR 
SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320135120004693 
 
1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar projectes de cooperació al desenvolupament.  
 
Els projectes que es presentin s’hauran d’emmarcar en els següents objectius i àmbits 
temàtics i geogràfics: 
 
I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són impulsar i reforçar els processos de transformació 
social i de desenvolupament institucional, econòmic i ambiental dels països tercers, a través 
de projectes de cooperació al desenvolupament executats per partenariats públic-privats 
liderats per entitats sense ànim de lucre. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
- Estímul del teixit productiu, del comerç just, l’economia social i la capacitat i l’organització 

social 
- Accés als serveis locals bàsics per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania 
- Foment de les energies renovables i l’eficiència energètica 
- Enfortiment institucional dels actors públics locals del país destinatari de l’acció 
- Processos de millora en el cicle integral de la seguretat alimentària 

 
III.- Àmbits geogràfics preferents 

 
- Amèrica del Sud 
- Mediterrània Occidental 

 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes subvencions hauran de fomentar activitats d’interès públic o social amb impactes 
definits en els territoris destinataris que tinguin per finalitat l’impuls de la participació de les 
entitats sense ànim de lucre dels municipis de Barcelona, i en general dels partenariats, en 
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la cooperació al desenvolupament i per millorar i reforçar les polítiques públiques locals, la 
cohesió social i la qualitat de vida en els territoris on intervenen. 
 
3.- Requisits de les entitats i de les actuacions subvencionables 
 
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin alguna de les següents condicions: 

 
 Entitats sense ànim de lucre que s’incloguin en el sector de les Organitzacions no 

Governamentals per al Desenvolupament, amb seu social o delegació permanent en 
els municipis de Barcelona. 

 
 Entitats sense ànim de lucre que desenvolupin una activitat de dinamització del sector 

productiu i/o de coneixement, amb seu social o delegació permanent en els municipis 
de Barcelona. 

 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a les bases generals. 
 
2.- Els projectes de cooperació hauran d'executar-se a través d’un partenariat format per 
actors públic–privats, liderats per una entitat sense ànim de lucre. Aquests partenariats 
hauran de comptar amb un mínim de 4 socis, entre els quals hi hagi l’entitat sol·licitant i, 
almenys, un municipi de Barcelona, un agent empresarial i un govern local o regional de 
país destinatari de l’acció.   
 
3.- L’agent empresarial haurà de garantir que coneix i desenvolupa la seva activitat d’acord 
als valors i finalitats de la cooperació catalana, establerts a la Llei catalana de cooperació al 
desenvolupament.2 
 
4.- Els tipus d’actuacions subvencionables seran els següents: 
 
 Treball en xarxa dels diferents actors locals per promoure el desenvolupament econòmic 

mutu entre països desenvolupats i en desenvolupament 
 Impuls a mecanismes i accions per millorar i promoure el desenvolupament econòmic i la 

cohesió social en els països destinataris de l’acció 
 Integració i participació de la població destinatària i reforçament de les capacitats 

endògenes de desenvolupament 
 Impuls i millora de la gestió pública 

 
5.- Característiques específiques d’algunes despeses de l'actuació imputables a la 
Diputació. 
 
S’inclouran, entre d’altres, les següents despeses amb els límits que s’indiquen: 
 
 Formació i intercanvi d’experiències a Barcelona en la matèria de l’actuació. En aquest 

cas haurà d’imputar-se un percentatge superior al 5% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, incloses les despeses dels viatges, estades, dietes, matrícules de cursos, 
transport intern, etc. Aquesta formació anirà adreçada a electes i personal directiu de les 
administracions públiques sòcies del projecte del país destinatari.  

                                                      
2 Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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 Recursos humans del sol·licitant, que no podran imputar-se en un percentatge superior al 
10% de l’aportació de la Diputació de Barcelona. 

 Viatges i estades, que no podran sobrepassar el 20% de l’aportació de la Diputació de 
Barcelona, inclosos el costos dels viatges i estades a Barcelona per a la formació. 

 Accions de difusió i comunicació. 
 

4.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present Base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
 Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’actuació amb les prioritats de la 

convocatòria (20/100) 
 Adequació i coherència del partenariat en funció dels objectius del projecte i grau 

d’implicació econòmica dels membres (15/100) 
 Adequació i coherència del pressupost amb les activitats detallades i els resultats que es 

volen assolir (20/100) 
 Complementarietat de l’actuació amb les polítiques i estratègies públiques locals i/o amb 

projectes globals o estratègics (10/100) 
 Capacitat d’innovació i viabilitat tècnica i econòmica de l’actuació  (15/100) 
 Enfocament de gènere i perspectiva ambiental (5/100) 
 Impacte en el territori destinatari de l’actuació així com en municipis de Barcelona, a 

partir d’una proposta d’indicadors objectius i accions de comunicació i difusió del projecte 
(15/100) 

 
5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents bases serà de quatre-cents mil (400.000) €, amb la distribució pressupostària per 
anualitats que s’estableix a continuació: 
 

- 275.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2013 de la corporació;  

 

- 125.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-489 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2014 de la corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres tres línees de subvenció incloses en aquestes 
bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línia. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
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Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 

 

Trams de 
puntuació 

% respecte 
a l’import 
sol·licitat 

De 100 a 90 punts 100 
De 89 a 80 punts 95 
De 79 a 70 punts 90 
De 69 a 60 punts 85 
De 59 a 50 punts 80 

 
En qualsevol cas, l’import individualitzat de les subvencions no superarà els 75.000 € i el 
70% del cost total del projecte. 
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts, dels quals 10 
punts hauran de correspondre al criteri “Coherència dels objectius, activitats i resultats de 
l’actuació amb les prioritats de la convocatòria”. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb els projectes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes bases. 
 
7.- Vinculació a les bases generals comunes  
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
 
III.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR 
SUPORT A ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201320135120004713 
 
1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió de les subvencions que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinades a 
finançar accions de sensibilització i educació per al desenvolupament. 
 
Les accions que es presentin s'hauran d'emmarcar en els següents objectius i àmbits 
temàtics: 
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I.- Objectius 
 
Els objectius d’aquesta convocatòria són fomentar el coneixement de la realitat dels països 
en desenvolupament, facilitar el debat i la formació en relació amb la cooperació i estimular 
el compromís actiu de la ciutadania amb les causes que provoquen desigualtats al món. 
 
II.- Àmbits temàtics  

 
a) Pau i conflictes internacionals 
b) Drets Humans a escala internacional 
c) Gènere i desenvolupament 
d) Vincles entre consum responsable i la situació dels països en desenvolupament 
e) Relacions Nord/Sud en tots els àmbits: realitat i propostes de canvi 
f) Aproximació a la situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament 
g) La cooperació al desenvolupament 

 
2.- Finalitat de les subvencions 
 
Aquestes subvencions hauran d'impulsar activitats d'interès públic o social amb impactes 
definits en els municipis de Barcelona que fomentin la conscienciació i participació ciutadana 
en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
3. Requisits de les entitats i de les actuacions subvencionables 
 
1.-  Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions i reuneixin les següents condicions: 
 
*  Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als 

municipis de Barcelona. Es valorarà positivament aquelles propostes presentades en 
partenariat per vàries entitats i que siguin replicables en varis municipis. 

 
La concurrència d'aquest requisit s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les bases generals. 
 
2.- Característiques específiques de les despeses de l'actuació imputables a la Diputació de 
Barcelona: 
 
Seran imputables a la Diputació despeses de recursos humans de l’entitat o entitats 
sol·licitants, amb un límit màxim del 20% sobre l’import atorgat. 
 
4.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció 
 
Les subvencions s'atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats a la present Base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d'acord amb la ponderació indicada: 
 
* Existència d’un partenariat entre entitats (5/10) 
*  Coherència dels objectius, activitats i resultats de l’acció amb les prioritats de la 

convocatòria (25/100) 
*  Capacitat d'innovació (10/100) 
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*  Formulació del pressupost i aportació econòmica dels actors implicats (20/100) 
*  Impacte en els municipis de la demarcació de Barcelona a partir d'una proposta 

d'indicadors objectius (20/100) 
*  Accions de comunicació i difusió de l’acció (20/100) 

 
5.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en les 
presents bases serà de setanta-cinc mil (75.000) € amb la distribució pressupostària que 
s'estableix a continuació: 

 

- 75.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2013 de la corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat excepte en el cas que el 
crèdit disponible en qualsevol de les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes 
bases no s’esgoti i sigui transferit a aquesta línia. 
 
6.- Import individualitzat de les subvencions 
 
L’import a concedir a cadascuna de les entitats subvencionades es determinarà 
proporcionalment en funció de la puntuació obtinguda per l’entitat sol·licitant, segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior i del pressupost que hagi sol·licitat com a 
subvenció. 
 
Sobre aquesta base, s’aplicaran uns barems consistents en un percentatge sobre l’import 
sol·licitat, fixats tenint en compte la puntuació obtinguda en cada cas. El pressupost es 
distribuirà aplicant el percentatge corresponent i fins esgotar el crèdit disponible. 

 

Trams de 
puntuació 

% respecte 
a l’import 
sol·licitat 

De 100 a 90 punts 100 
De 89 a 80 punts 95 
De 79 a 70 punts 90 
De 69 a 60 punts 85 
De 59 a 50 punts 80 

 
En qualsevol cas, l'import individualitzat de les subvencions estarà entre els 8.000 € i els 
15.000 € i no podrà superar el 60% del cost total de l’acció.  
 
Per ser beneficiari de la subvenció s’hauran d’obtenir un mínim de 50 punts, dels quals 10 
punts hauran de correspondre al criteri “Coherència dels objectius, activitats i resultats de 
l’actuació amb les prioritats de la convocatòria”. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti amb els projectes que hagin obtingut els punts 
necessaris per a ser subvencionats, el pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de 
les altres tres línies de subvenció incloses en aquestes bases. 
 
7.- Vinculació a les bases generals comunes 
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
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de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 
 
IV.- BASES I CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA PER A L'ATORGAMENT D’UNA 
SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A DONAR SUPORT 
A UNA ACCIÓ TERRITORIAL DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT  
 
CODI DE CONVOCATÒRIA: 201320135120004733 
 
1.- Objecte 
 
L'objecte de les presents bases és regular les especificitats del procediment per a la 
concessió d’una subvenció que atorga la Diputació de Barcelona, a través de l'Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Direcció de Relacions Internacionals, destinada a 
finançar una acció territorial de sensibilització i educació per al desenvolupament dirigida als 
municipis. 
 
L’acció que es presenti s'haurà d'emmarcar en el següent objectiu i àmbit temàtic 
 
I.- Objectiu 
 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és el disseny i elaboració d’una proposta que puguin 
implementar els ajuntaments de la demarcació de Barcelona en els seus respectius territoris 
per promoure entre la ciutadania els valors de la cooperació al desenvolupament a partir de 
l’aproximació a les causes de la situació social, política i econòmica dels països en 
desenvolupament.. 
 
II.- Àmbits temàtics  
 
- La situació social, política i econòmica dels països en desenvolupament 
- La cooperació al desenvolupament descentralitzada  
 
2.- Finalitat de la subvenció 
 
Aquesta subvenció haurà d'impulsar una acció d'interès públic o social, amb impactes 
definits en els municipis de Barcelona, que fomenti la conscienciació i participació ciutadana 
en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
 
3. Requisits de les entitats i de les actuacions subvencionables 
 
1.-  Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques, legalment 
constituïdes, que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents 
condicions: 
 
*  Entitats del tercer sector, sense ànim de lucre, amb seu social o delegació permanent als 

municipis de Barcelona. Es valorarà positivament aquelles propostes presentades en 
partenariat per vàries entitats. 
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La concurrència d'aquest requisit s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a les bases generals. 
 
2.- La proposta que es presenti ha de poder executar-se a nivell local i ha de poder adaptar-
se als diferents tipus de municipis existents a la demarcació de Barcelona. 
 
3.- La proposta ha d’anar dirigida a la ciutadania però ha d’involucrar els diferents 
consistoris, de manera que aquests tinguin un rol de lideratge en l’execució.  
 
4.- Durant el període d’execució previst la proposta s’haurà d’executar i validar en un mínim 
de 3 municipis de diferents característiques. Els municipis objecte de la proposta es 
decidiran conjuntament entre l’entitat i la Diputació de Barcelona. 
 
5.- Al finalitzar la intervenció s’ha de comptar amb un producte suficientment desenvolupat, 
amb els continguts, la metodologia i els materials necessaris, adequat i fàcil d’implementar 
per a la resta d’ajuntaments interessats.  
 
6.-És necessari que es detalli una previsió dels recursos humans, tècnics i econòmics que 
els consistoris hauran d’aportar en la implementació de la proposta de manera 
individualitzada. 
 
7.- Característiques específiques de les despeses de l'actuació imputables a la Diputació de 
Barcelona: 
 
Seran imputables a la Diputació despeses de recursos humans de l’entitat o entitats 
sol·licitants amb un límit màxim del 50% sobre l’import atorgat. 
 
4.- Criteris objectius d'atorgament de la subvenció 
 
La subvenció s'atorgarà a aquella entitat que obtingui la millor valoració un cop aplicats els 
criteris objectius determinats a la present Base. 
 
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els 
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada: 

 
*  Existència d’un partenariat entre entitats (5/100) 
*  Coherència dels objectius, activitats i resultats de la proposta amb les prioritats de la 

convocatòria (25/100) 
*  Formulació del pressupost (10/100) 
*  Capacitat d'innovació i sostenibilitat (20/100) 
*  Facilitat en la implementació de la proposta per part dels municipis de manera autònoma 

i individualitzada (20/100) 
*  Impacte en els municipis de Barcelona on s’implementi l’acció, a partir d'una proposta 

d'indicadors objectius (20/100) 
 

5.- Quantia total màxima de la subvenció a atorgar i consignació pressupostària 
 
El pressupost màxim que es destinarà per aquesta subvenció regulada en les presents 
bases serà de vint-i-cinc mil (25.000) € amb la distribució pressupostària per anualitats que 
s'estableix a continuació: 
 

- 15.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2013 de la corporació;  
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- 10.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-489 del pressupost de 
despeses de l’exercici 2014 de la corporació. 

 
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat. 
 
6.- Import de la subvenció 
 
L'import de la subvenció serà, com a màxim, de vint-i-cinc mil (25.000) €. 
 
S’escollirà una única acció, que serà aquella que obtingui la màxima puntuació segons 
l’establert a la Base específica 4 anterior. 
 
En el cas que el crèdit disponible no s’esgoti o que la convocatòria quedi deserta, el 
pressupost sobrant podrà transferir-se a qualsevol de les altres tres línies de subvenció 
incloses en aquestes bases. 
 
7.- Propietat Intel·lectual 
 
Correspon a la Diputació de Barcelona i a l’entitat beneficiària de la subvenció el dret a 
explotar, de qualsevol forma (i, en particular, els drets de reproducció, distribució, 
comunicació pública, i transformació) i modalitat, els treballs resultants de l’activitat 
subvencionada, de manera total i parcial i per temps indefinit. 
 
8.- Vinculació a les bases generals comunes 
 
Seran d'aplicació a la present convocatòria les determinacions contingudes a les bases 
generals comunes a les quatre convocatòries i, particularment, aquelles referides als 
aspectes següents:  període d'execució de l'activitat a subvencionar (Base 1), termini i forma 
de presentació de sol·licituds (Base 3), procediment de concessió (Base 5), composició de 
l'òrgan competent per a la instrucció i resolució (Base 6), termini i forma de justificació de 
l'aplicació dels fons a l'activitat (Base 14), mesures de garantia (Base 16), forma de 
pagament (Base 13), circumstàncies modificatives de la resolució (Base 17), possibilitat, o 
no, de compatibilització amb altres subvencions (Base 18) i convocatòries (Base 19), termini 
per a l'atorgament (Base 7), i obligatorietat de senyalització (Base 21). 

 
B. BASES GENERALS COMUNES A LES QUATRE CONVOCATÒRIES 

 
1.- Període d’execució 
 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període 1 de gener de 2013 a 30 de juny de 2014, 
excepte en el cas de les accions de sensibilització i educació pel desenvolupament (codi de 
la convocatòria: 201320135120004713) en les que el període d’execució s’estableix de l’1 
de gener de 2013 al 15 de novembre del 2013. Aquests períodes podran ser prorrogats si es 
considera oportú i es sol·licita abans de la finalització del mateix, fins a la meitat dels 
mateixos. 
 
2.- Documentació a aportar 
 
A la sol·licitud de subvenció, que seguirà un model normalitzat tal com s’especifica a la Base 
General 3, caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
1) DNI del representant legal.* 
2) Escriptura de constitució o Estatuts.* 
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3) Poders de representació.* 
4) Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.* 
5) Inscripció registral de l’entitat. * 
6) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició 

de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat. 
7) Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat. 
8) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 

compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb el model 
normalitzat. 

9) Memòria de l’activitat a realitzar per a la qual es demana la subvenció i definició dels 
indicadors objectius del projecte, d’acord amb el model normalitzat. 

10) Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es demana la subvenció, d’acord amb el 
model normalitzat. 

11) Cartes de compromís de les entitats del partenariat amb les quals es desenvoluparan 
les actuacions subvencionables, si s’escau. En el cas de les línies de subvenció 
d’assistències tècniques i projectes de cooperació (codis: 201320135120004673, 
201320135120004693), la carta de compromís de l’agent empresarial inclourà una 
declaració conforme coneix i desenvolupa la seva activitat d’acord els valors i principis 
de la cooperació catalana, establerts a la Llei catalana de cooperació al 
desenvolupament.3 

12) Memòria d’activitats de sensibilització/cooperació de l’any anterior. 
 

*  La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en 
convocatòries anteriors, es podran obviar sempre que es manifesti que no han sofert 
canvis respecte la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l’article 35 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC). 

 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya. 
 
Es podran presentar fotocòpies de la documentació enumerada amb anterioritat. Tanmateix, 
les entitat que resultin beneficiàries de les subvencions d’aquesta convocatòria hauran de 
presentar la documentació original, o còpia degudament autenticada, en el termini d’un mes 
des de la notificació de la resolució de concessió. 
 
3.- Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 
 
3.1.- TERMINI: 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà el següent: 
 
Per a les convocatòries 201320135120004673, 201320135120004693 i 
201320135120004733: 45 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació de les 
presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Per a la convocatòria 201320135120004713: 30 dies comptats des de l’endemà de la 
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 

                                                      
3 Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament 
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3.2.- FORMA: 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se, en paper, mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel legal representant de l’entitat. 
 
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la Base 
General 2, podrà trobar-se a http://www.diba.cat/ri/cd. 
 
Els formularis normalitzats de sol·licitud i la resta de documentació acompanyada es 
presentaran de forma física al Registre General de la Diputació de Barcelona, tal com 
s’especifica en el punt següent, i, a més, per correu electrònic, en format pdf, a: 
dri.administracio@diba.cat i o.cooperaciod@diba.cat.  
 
Amb la finalitat de establir una relació més fluïda amb les entitats beneficiàries i sempre que 
aquestes no comuniquin la preferència d’altres formes de relació,  es demana que les 
sol·licituds incloguin l’adreça de correu electrònic més adient al respecte. 
 
3.3.- LLOC DE PRESENTACIÓ: 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5, s’hauran de 
presentar a qualsevol dels Registres Generals de la Diputació de Barcelona (Rbla. 
Catalunya 126, edifici Can Serra, de dilluns a dissabte de 9 a 14 hores, carrer Comte 
d’Urgell 187, edifici del Rellotge, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, Pg. de la Vall 
d’Hebron 171, Edifici Serradell Trabal-Recinte Mundet, de dilluns a divendres de 9 a 14 
hores, carrer Londres 55, edifici Londres, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores; tots quatre 
a Barcelona). 
 
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC.  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  
 
4.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació 
 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
 
L’esmentat requeriment es realitzarà, si l’entitat beneficiària no comunica altrament, per 
mitjans electrònics. 
 
5.- Procediment de concessió 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents bases 
reguladores serà el de concurrència competitiva. 
 
6.-  Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 
 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual, en funció de la temàtica de les sol·licituds 
presentades, consultarà altres àrees de la corporació, si s’escau. 
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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: 

 
 Diputat adjunt a la Presidència, per delegació de la Presidència, 
 Director de Relacions Internacionals, i 
 Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Així mateix, un secretari elaborarà les actes resultants de les reunions de l’òrgan col·legiat 
constituït a l’efecte. 
 
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
L’òrgan col·legiat que proposarà la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert 
alguna/es convocatòries o no esgotar el crèdit total previst en cadascuna d’elles. En aquest 
cas, el crèdit sobrant en qualsevol de les quatre convocatòries de subvencions podrà 
transferir-se a les altres tal com queda establert a les bases específiques. 
 
7.-  Termini de resolució, de notificació i règim de recursos 
 
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades per a 
cadascuna de les convocatòries i es resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a 
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.  
 
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. 
 
8.- Acceptació de la subvenció i reformulació 
 
La subvenció s’acceptarà expressament en el termini d’un mes des de la notificació del seu 
atorgament.  
 
Juntament amb l’acceptació, l’entitat beneficiària de la subvenció podrà presentar la 
reformulació del projecte o acció a fi d’adaptar-lo a l’import de la subvenció concedida.  
 
9.- 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 
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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. 
 
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, així com a les auditories d’impacte i seguiment de projectes que realitzi la 
corporació, 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. 

 
10.- Despeses subvencionables 
 
No es consideraran despeses subvencionables les següents: 

 
 Compres de terrenys o edificis 
 Pèrdues pel canvi de paritat de les monedes 
 L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo. 
 Material inventariable 

 
Quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties que estableix el Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic per al contracte menor, el beneficiari ha de sol·licitar com a 
mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del 
compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les 
especials característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els 
realitzin, prestin o subministrin, o llevat que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la 
subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades, que s’ha d’aportar en la justificació, o si 
s’escau, en la sol·licitud de subvenció, s’ha de fer de conformitat amb criteris d’eficiència i 
economia, i s’ha de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la 
proposta econòmicament més avantatjosa. 
 
Les despeses indirectes no podran superar el 5 % de l’import de les despeses directes de la 
subvenció atorgada. 
 
11.- Subcontractació  
 
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels 
que conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost 
d’execució no superi el límit de 25 % del cost total de l’activitat. 
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12.- Conveni de col·laboració amb els socis del partenariat 
 
Si l’entitat beneficiària considera necessari transferir als socis que conformen el partenariat 
una part de la subvenció, que no podrà superar el 30 % de l’import atorgat, haurà de signar 
un conveni de col·laboració on constin els elements que s’estableixen a continuació: 

 
 descripció de les parts signatàries i justificació de la capacitat dels representants de les 

mateixes 
 objecte del conveni 
 obligacions de les parts, entre les quals, s’establiran de manera clara, els imports que es 

transfereixen, les activitats a desenvolupar pel/s soci/s del partenariat i la forma en què 
aquest/s justificarà/an la despesa feta amb la transferència. La justificació del/s soci/s del 
partenariat haurà de complir amb els requisits establerts a la Base General 14. 

 termini d’execució i justificació, que hauran de calcular-se de manera que l’entitat 
beneficiària de la subvenció pugui complir amb els terminis establerts a les presents 
bases 

 causes de resolució i extinció del conveni 
 vigència, duració i pròrroga, condicionada a les possibles pròrrogues de la subvenció 
 normativa aplicable, que haurà de limitar-se a la normativa reguladora de les presents 

bases, i jurisdicció competent. 
 

En qualsevol cas, l’entitat beneficiària de la subvenció serà l’única responsable davant la 
Diputació de Barcelona. En conseqüència, la justificació presentada pel/s soci/s del 
partenariat serà verificada i validada per l’entitat beneficiària abans de presentar-la, de 
conformitat amb la Base General 14, davant la Diputació de Barcelona.  
 
13.- Forma de pagament  
 
13.1.- CONVOCATÒRIES 201320135120004673, 201320135120004693 i 
201320135120004733: 
 
La subvenció concedida es transferirà a les entitats beneficiàries en tres pagaments. El 
primer, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà una vegada la Diputació de 
Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada i s’haurà de justificar 
abans del 30 d’octubre de 2013.  
 
El segon pagament, del 30%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la justificació 
d’almenys el 70 % del primer pagament i s’haurà de justificar abans del 30 de setembre de 
2014. 
 
L’últim pagament, del 10% es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 
comprovada la justificació final, es determinarà el pagament corresponent a l’excés justificat 
per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció atorgada. Si la 
justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o superior als dos primers 
pagaments, l’entitat beneficiària haurà de retornar els imports pagats i no justificats.  
 
13.2.- CONVOCATÒRIA 201320135120004713: 
 
La subvenció concedida es transferirà a les entitats beneficiàries en tres pagaments. El 
primer, d’un import del 60% de la subvenció, es tramitarà una vegada la Diputació de 
Barcelona hagi rebut l’acceptació expressa de la subvenció atorgada i s’haurà de justificar 
abans del 30 d’octubre de 2013. 
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El segon pagament, del 30%, es tramitarà una vegada rebuda i comprovada la justificació 
d’almenys el 70 % del primer pagament i s’haurà de justificar abans del 30 de desembre de 
2013. 
 
L’últim pagament, del 10% es reservarà com a saldo, de manera que, una vegada 
comprovada la justificació final, es determinarà el pagament corresponent a l’excés justificat 
per l’entitat beneficiària, fins a arribar al total de l’import de la subvenció atorgada. Si la 
justificació presentada no acredita una despesa per valor igual o superior als dos primers 
pagaments, l’entitat beneficiària haurà de retornar els imports pagats i no justificats.  
 
L’avançament dels primer pagaments establerts en els punts 13.1 i 13.2 es justifica per les 
dificultats de liquiditat de les entitats destinatàries de les convocatòries, en la conjuntura 
econòmica actual, per fer front al pagament de les activitats, projectes o intervencions 
subvencionades. 
 
14.- Termini i forma de justificació 
 
14.1.- TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 

 
a) Convocatòries 201320135120004673, 201320135120004693 i 201320135120004733: 

 
S’estableix un termini de justificació parcial, 30 d’octubre de 2013, i un termini de 
justificació final, 30 de setembre de 2014. 
 

b)   Convocatòria 201320135120004713: 
 

S’estableix un termini de justificació parcial, 30 d’octubre de 2013, i un termini de 
justificació final, 30 de desembre de 2013. 
 

14.2.- FORMA DE JUSTIFICACIÓ: 
 
Aquestes justificacions es presentaran pel beneficiari mitjançant els models normalitzats que 
es podran trobar a http://www.diba.cat/ri/cd, i revestiran la forma de: 
 
I.- Per a les subvencions d’import inferior als 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 RLGS. 
 

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

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

atorgada. 
 

2) Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera 
l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a diferents 
proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que per les seves 
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especials característiques no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que 
els proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb anterioritat a la subvenció. En cas 
de no contractar-se l’oferta més econòmica, s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta 
informació s’acompanyarà a la justificació de la subvenció.  

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

 
4) Per a l’acceptació de les justificacions caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

II.- Per a les subvencions d’import superior als 20.000 €, Compte justificatiu amb aportació 
de justificants, 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 RLGS.  
 

La memòria econòmica tindrà el contingut següent: 
 

1. Relació classificada de les despeses de l’activitat, segons el model normalitzat aprovat a 
l’efecte. 

 
2. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil. 

 
Els documents justificatius hauran de ser originals o fotocòpies compulsades per les 
autoritats públiques corresponents, amb facultats fedatàries, en el país d’expedició del 
document. 
 
La documentació justificativa es presentarà numerada por ordre cronològic i es 
correspondrà amb la relació classificada de despeses de l’activitat esmentada en el punt 1 
anterior. 

 
i. Les factures contindran les dades següents: 

 
 Número de factura. 
 Data d’expedició. 
 Nom i cognoms, raó o denominació social de qui expedeix la factura. 
 Nom i cognoms, raó o denominació social del destinatari, que haurà de ser l’entitat 

beneficiària. 
 Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional 

aplicable a qui expedeix la factura. 
 Descripció de les operacions i els seus imports.  

Pel que fa a la descripció de les operacions, si no fos suficientment clara, 
s’acompanyarà d’una nota explicativa a l’efecte. 
En el supòsit que l’import de la factura consti en una moneda diferent de l’EURO, 
s’indicarà i acreditarà a través de documentació formalitzada, el tipus de canvi 
empleat i l’import resultant de la seva aplicació en EURO. A aquests efectes, es 
justificarà el tipus de canvi corresponent a la data de la transferència de cadascun 
dels pagaments. 

 Tipus impositius aplicats.  
 Quota tributària que, en el cas de repercutir-se, haurà de consignar-se per separat. 
 Data de realització de les operacions objecte de facturació. 
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 Data de pagament de la factura. En el cas de que aquesta sigui pagada en metàl·lic, 
mitjançant xec o transferència, l’entitat beneficiària haurà d’acreditar el pagament 
efectivament realitzat (per exemple, a través de còpia dels xecs o de les 
transferències realitzades, extractes bancaris, etc.). Si l’òrgan atorgant de la 
subvenció no considera suficientment provada la justificació del pagament, aquest 
podrà sol·licitar la documentació complementària que consideri oportuna amb 
l’objectiu de que el mateix consti justificat de manera correcta. 
No tindran la consideració de documents justificatius les factures “pro forma” o 
provisionals. 

 
ii. Altres documents de valor probatori equivalent hauran de contenir la informació 

següent: 
 

 Número, i en el seu cas, sèrie. 
 Número d’identificació fiscal o equivalent, de conformitat amb la legislació nacional 

aplicable a qui expedeix la factura, nom i cognoms, raó o denominació social de qui 
l’expedeix. 

 Tipus impositiu o l’expressió “IVA inclòs” (o tipus impositiu equivalent). 
 Import total. 

 
iii. Documentació específica: 

 
 Recursos Humans: 

S’entenen per despeses de recursos humans subvencionables, les retribucions al 
personal al servei de l’entitat beneficiària (incloses les quotes a la Seguretat Social o 
assegurances de personal equivalents en cada país), sempre que siguin 
proporcionals a la dedicació assignada a l’activitat subvencionada i estiguin 
vinculades a aquesta. 
 
Podran aportar-se com a documents justificatius d’aquestes despeses els contractes 
laborals, nòmines o rebuts de salaris i altres complements com convenis col·lectius 
o altres documents que acreditin la percepció.  
 
Serà necessari aportar els documents acreditatius de les cotitzacions a la Seguretat 
Social o entitats equivalents en cada país, així com els acreditatius de les altres 
retencions realitzades. 

 
 Viatges i estades: 

Només s’admetran les despeses de viatges, transport i allotjament que siguin 
necessàries i estiguin directament relacionades amb l’execució de l’activitat 
subvencionada. Els motius que justifiquen la realització d’aquestes despeses hauran 
de ser expressament contemplats en la justificació. 
 
Els documents justificatius de les esmentades despeses hauran d’especificar 
clarament l’origen/destí i dates dels viatges, així com el nom de les persones que 
viatgen. Així mateix, informaran del lloc, nombre de nits i nom de les persones que 
han precisat la contractació d’allotjament. 
 
Únicament seran elegibles les despeses de viatges en classe turista i l’allotjament 
en hotels de categoria similar. 
 
Les quanties màximes de les dietes per allotjament i manutenció, així com els 
imports màxims de quilometratge subvencionables en el supòsit d’utilitzar vehicle 
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propi, s’ajustaran als barems establerts per cada entitat, els quals hauran de ser 
acreditats pel responsable d’aquesta. 
 
Respecte del servei de taxi, el seu ús serà restrictiu i haurà de constar el motiu de la 
seva utilització. 

 
 Contractacions superiors a l’import corresponent al contracte menor: 

Si la despesa derivada de contractar subministres o prestacions de serveis supera 
l’import previst per al contracte menor, d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, l’entitat beneficiària haurà de sol·licitar un mínim de tres ofertes a 
diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte que 
per les seves especials característiques no existeixi en el mercat un nombre 
suficient d’entitats que els proveeixin, o que la despesa s’hagi realitzat amb 
anterioritat a la subvenció. En cas de no contractar-se l’oferta més econòmica, 
s’haurà de justificar l’elecció. Tota aquesta informació s’acompanyarà a la 
justificació de la subvenció.  

 
3. Relació d’altres ingressos que hagin finançat l’activitat, amb indicació de l’import i la 

procedència, segons model normalitzat aprovat a l’efecte. 
 
4. Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament 

pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  
 

III.- Especificitats de les justificacions presentades per entitats beneficiàries que hagin 
transferit una part de la subvenció a un o més socis del partenariat: 
 
En aquests supòsits, l’entitat beneficiària seguirà les indicacions establertes amb anterioritat 
en els punts I i II, en funció de l’import total de la subvenció. 
 
Tanmateix, a més de la documentació establerta en els punts I i II per a la resta de la 
subvenció, respecte de la part transferida a un o més socis del partenariat, haurà de 
presentar el següent: 
- Còpia del conveni de col·laboració signat entre l’entitat beneficiària i el/els soci/s del 

partenariat, tot d’acord amb l’establert a la Base General 12; 
- Comprovant de la/les transferència/es feta/es al/s soci/s; 
- Còpia de la justificació presentada a l’entitat beneficiària pel/s soci/s; i 
- Informe de verificació i validació de la justificació del/s soci/s fet per l’entitat beneficiària. 

 
15.- Deficiències en la justificació 
 
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de corregir les anomalies detectades 
en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà  que sigui 
notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la 
subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que 
s’hagués avançat el seu pagament. 
 
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al 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 amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 
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16.- Mesures de garantia 
 
Els beneficiaris quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament de la 
subvenció, en atenció a la seva naturalesa ja que són entitats sense ànim de lucre que 
desenvolupen projectes o programes d’acció social i cooperació internacional. 
 
17.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de 
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/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 de l’activitat subvencionada. 

 
c. Quan el/la beneficiari/a no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a les 

presents bases. 
 

18.- Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats, excepte en el cas de tractar-se d’una acció territorial 
de sensibilització i educació pel desenvolupament (Codi: 201320135120004733). 
 
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà 
superar el cost total de l’activitat a desenvolupar. 
 
Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública 
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
19.- Compatibilitat entre convocatòries 
 
Les entitats podran presentar únicament una proposta a una de les convocatòries següents: 
assistències tècniques (codi: 201320135120004673); projectes de cooperació (codi: 
201320135120004693); i accions de sensibilització i educació per al desenvolupament (codi: 
201320135120004713), essent motiu d’exclusió si presenten dues o més propostes.  
 
Serà compatible presentar dues propostes únicament en el cas que una d’elles vagi dirigida 
a la convocatòria de subvencions per a donar suport a una acció territorial de sensibilització 
i educació per al desenvolupament (codi: 201320135120004733).  
 
20.- 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 pressupostària, el beneficiari, la quantitat concedida i 
la finalitat de la subvenció, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
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21.- Mesures de difusió del finançament públic 
 
Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en 
l’execució de l’activitat, projecte o intervenció, en tota la documentació impresa i en cartells 
o mitjans electrònics i audiovisuals. 
 
22.- Causes de reintegrament  
 
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import 
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat a reintegrar 
l’excés.  
 
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/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; per incompliment 
de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les 
actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la 
normativa de la LGS. 
 
3.- Procedirà el reintegrament per part dels 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. 
 
23.- Obligats al reintegrament   
 
1.- Respondran solidàriament els membres de les entitats que gaudeixin de la condició de 
beneficiaris. 
 
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les 
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència 
per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que fessin possibles 
els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables 
en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves 
activitats. 
 
24.-  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. 
 
25.- 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i demés legislació 
concordant.” 
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Segon.- Aprovar les quatre convocatòries de subvencions següents: 
 
2.1. Convocatòria de subvencions per a donar suport a assistències tècniques en 
l'àmbit de la cooperació al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201320135120004673), per un import total màxim de quatre-cents mil (400.000) €, que 
es regirà per les Bases Reguladores Específiques corresponents i les Generals 
comunes, aprovades, totes elles, a l'acord anterior; 
 
2.2. Convocatòria de subvencions per a donar suport a projectes de cooperació al 
desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004693), per un import total 
màxim de quatre-cents mil (400.000) €, que es regirà per les Bases Reguladores 
Específiques corresponents i les Generals comunes, aprovades, totes elles, a l'acord 
anterior;  
 
2.3. Convocatòria de subvencions per a donar suport a accions de sensibilització i 
educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 201320135120004713), 
per un import total màxim de setanta-cinc mil (75.000) €, que es regirà per les Bases 
Reguladores Específiques corresponents i les Generals comunes, aprovades, totes 
elles, a l'acord anterior; i 
 
2.4. Convocatòria de subvenció per a donar suport a una acció territorial de 
sensibilització i educació per al desenvolupament (Codi de la convocatòria: 
201320135120004733), per un import total màxim de vint-i-cinc mil (25.000) €, que es 
regirà per les Bases Reguladores Específiques corresponents i les Generals comunes, 
aprovades, totes elles, a l'acord anterior. 
 
Tercer.- Autoritzar una despesa per un import màxim de nou-cents mil (900.000) €, 
amb la distribució pressupostària per anualitats que s’estableix a continuació, condicionat 
a l’existència de crèdit adequat i suficient; i declarar-ne la plurianualitat, tot d’acord amb el 
que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març: 
 
 640.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143A0-48903 del 

pressupost de despeses de l’exercici 2013 de la corporació; i 
 
 260.000 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 10400-143-489 del pressupost 

de despeses de l’exercici 2014 de la corporació.  
 
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. 
 
18.- Dictamen que proposa l’aprovació de la segona minuta d’addenda al 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana 
(Itàlia) per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i 
Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada per la Presidència, aprova el present Dictamen que és del tenor 
literal següent: 
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I. ANTECEDENTS: 
 
1. En data 21 de novembre de 2008 la Diputació de Barcelona va acceptar, mitjançant 
resolució de la Presidència, una subvenció d’un import màxim de 6.000.000 €, 
atorgada per la Comissió Europea per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de 
Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)” i va signar el Contracte de 
Subvenció DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27, regulador d’aquesta.  
 
L’acció subvencionada havia estat proposada per la Diputació de Barcelona amb el 
suport i col·laboració dels socis següents: el Govern Provincial de Santa Fe, l’Alcaldia 
Major de Bogotà, la Municipalitat de San José, la Regió de Toscana i la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).  
 
L’import màxim de la subvenció atorgada per la Comissió Europea es correspon amb 
el 66,67 % del cost total subvencionable de l’acció, estimat en 8.999.931 €. La 
contribució financera del sol·licitant i la resta de socis és, per tant, d’un 33,33 %, és a 
dir, 2.999.931 €, que seran aportats per la Diputació de Barcelona, la FIIAPP i la Regió 
de Toscana. 
 
2. La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la reunió de data 11 de març 
de 2010 va ratificar el Decret núm. 13821/09 de data 23 de desembre de 2009, 
d’aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Regió de 
Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació 
del Programa URB-AL III (OCO)”. 
 
El conveni va ser signat en dates 21 de gener de 2010 per part de la Diputació de 
Barcelona i 31 de gener de 2010 per part de la Regió de Toscana. 
 
Atès que, posteriorment a la firma del conveni, va sorgir la necessitat de dur a terme 
algunes modificacions al mateix, en dates 18 de febrer de 2011 per part de la Regió de 
Toscana i 30 de març de 2011 per part de la Diputació de Barcelona, les parts van 
signar una addenda al conveni. 
 
3. D’altra banda, tenint en compte que el Conveni estableix que les activitats a 
executar per part de la Regió de Toscana s’establiran anualment, un cop elaborat el 
Pla operatiu anual i es recolliran en un document de pressupost anual, que 
s’acompanyarà com a Annex al conveni, en data 14 de desembre de 2011 es va 
aprovar el Decret 11133/11, d’aprovació de la minuta d’addenda d’execució al conveni 
i en data 23 de gener de 2012 es va signar l’addenda d’execució, mitjançant la qual 
s’adjuntava el pressupost d’execució de la Regió Toscana corresponent a l’any 2011. 
 
4. Atès que la Comissió Europea i la Diputació de Barcelona han aprovat recentment 
la Clàusula Addicional 3ª al contracte de subvenció segons la qual s’allarga la vigència 
de l’acció fins al 21 de juliol de 2013 i es modifica en conseqüència el pressupost de 
l’acció. 
 
Com sigui que en el marc de la nova vigència del contracte de subvenció, també es 
preveu allargar uns mesos l’activitat de la Regió de Toscana, escau ara adaptar el 
conveni de col·laboració a aquesta nova situació. 
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5. Atès que l’allargament de l’activitat de la Regió de Toscana implica una major 
execució de fons del projecte per part d’aquesta institució, es considera convenient 
incrementar l’aportació màxima que la Diputació de Barcelona es compromet a 
transferir a la Regió de Toscana en la quantitat de 28.850 €, quedant  doncs una 
aportació màxima de 278.850 €. 
 
6. Com sigui que, d’acord amb l’establert al punt 2 dels Pactes Segon i Tercer del 
conveni de col·laboració, escau adjuntar-hi el pressupost d’execució de les activitats 
de la Regió de Toscana per a l’any 2012 i, tenint en compte que les activitats 
d’aquesta institució s’estendran finalment fins el 31 de març de 2013, el document que 
s’adjunta inclou el pressupost d’activitats fins a aquesta data. 
 
7. Per tot l’exposat, es proposa l’aprovació de la segona minuta d’addenda al conveni 
de col·laboració. 
 
II. EMPARAMENT JURÍDIC 
 
Vist el que estableix el paràgraf 7 del preàmbul de la Constitució Espanyola, l’establert 
als articles 20 i 34 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al 
desenvolupament i a la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament. 
 
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. 
 
Vist el Contracte de Subvenció entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea 
per a la implementació de l’acció “Lot 2: Oficina de Coordinació i Orientació del 
Programa URB-AL III (OCO)” (DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27), 
regulador de la subvenció atorgada per la Comissió Europea, en el qual s’emmarca la 
segona addenda al conveni de col·laboració proposada mitjançant aquest acte. 
 
Vist que el conveni original entre la Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana 
preveu, en el seu Pacte Cinquè, la possibilitat d’incloure modificacions al mateix, 
sempre que es facin per escrit i mitjançant l’acord d’ambdues parts en una addenda. 
 
I vist que la competència per a l’aprovació dels convenis específics per import superior 
als 100.000 € correspon a la Junta de Govern, segons 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 (publicada al BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel 
Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de desembre de 2012 (publicat al 
BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
elevar a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la segona minuta d’addenda al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona i la Regió de Toscana per a la implementació de l’acció “Lot 2: 
Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL III (OCO)”, el text de la qual 
s’incorpora a continuació: 
 

“ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA Y LA REGIÓN DE TOSCANA 
 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN “LOTE 2: OFICINA DE COORDINACIÓN 
Y ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA URB-AL III-27 (OCO)” 

 
De una parte, la Región de Toscana, con domicilio en Piazza Duomo, 10 – 50129, Florencia 
y CF 01386030488, representada por su Directora responsable del Sector de Actividades 
Internacionales, Maria Dina Tozzi, según el Decreto del Director General de la Presidencia 
núm. 4998, de 30 de octubre de 2008, facultado por el artículo 4 de la L.R. de 8 de enero de 
2009, núm. 1 (B.U.R.T n.1 de 16 de enero de 2009) y 
 
De otra, la Diputación de Barcelona, con domicilio en Rambla de Catalunya, 126 -08008- de 
Barcelona (ESPAÑA) y NIF P-0800000-B, representada en este acto por su Presidente, 
Excmo. Sr. Salvador Esteve i Figueras, a tenor de las competencias que le confiere el Texto 
Refundido 1/2012 sobre delegación de competencias y atribuciones de órganos de la 
Diputación de Barcelona, diferentes del Pleno (BOPB de 6.06.12) y modificada por el 
Decreto de la Presidencia núm. 11791/12, de fecha 20 de diciembre de 2012 (publicado en 
el BOPB de 2 de enero de 2013) y asistido por su Secretaria General, Sra. Petra Mahillo 
García, en virtud de las facultades reservadas en el Decreto de la Presidencia de la 
Corporación de 2 de mayo de 2012 (BOPB de 16.05.12). 
 
ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 
 
En fechas  21 de enero de 2010 por parte de la Diputación de Barcelona y 31 de enero de 
2010 por parte de la Región de Toscana, las partes firmaron el convenio de colaboración 
para la implementación de la acción “Oficina de coordinación y orientación del Programa 
URB-AL III (OCO)”. 
 
Que, con posterioridad a la firma del convenio, surgió la necesidad de llevar a cabo 
determinadas modificaciones al mismo, a cuyo efecto se firmó una  adenda en fecha 30 de 
Marzo de 2011. 
 
Que, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2 de los Pactos Segundo y 
Tercero del convenio, en fecha 23 de enero de 2012 se firmó una adenda de ejecución al 
convenio a fin de adjuntar el presupuesto de ejecución de actividades de la Región Toscana 
para el año 2011. 
 
Teniendo en cuenta que la Comisión Europea y la Diputación de Barcelona han aprobado 
recientemente la Cláusula Adicional 3ª al contrato de subvención según la cual se alarga la 
vigencia de la acción hasta el 21 de julio de 2013 y se modifica en consecuencia el 
presupuesto de la acción. 
 
Que en el marco de la nueva vigencia del contrato de subvención, también se prevé alargar 
unos meses (hasta el 31 de marzo de 2013) la actividad de la Región de Toscana, es 
conveniente adaptar el convenio de colaboración a esta nueva situación. 
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Teniendo en cuenta que, según el punto 2 de los Pactos Segundo y Tercero del convenio, 
las actividades a ejecutar por parte de la Región de Toscana se establecerán anualmente, 
una vez elaborado el Plan operativo anual y se recogerán en un documento de presupuesto 
anual, que se acompañará como Anexo al convenio, es procedente adjuntar el presupuesto 
de ejecución de la Región de Toscana correspondiente al año 2012 y, como sea que las 
actividades de esta institución se extenderán finalmente hasta el 31 de marzo de 2013, el 
documento que se adjunta incluye el presupuesto de actividades hasta el 31 de marzo de 
2013. 
 
Finalmente, considerando que la prórroga de las actividades de la Región de Toscana 
implica un incremento del gasto a ejecutar, es conveniente incrementar la cantidad máxima 
a transferir por la Diputación de Barcelona a la Región de Toscana en la cantidad de 28.850 
euros, quedando un importe máximo a transferir de 278.850 €. 
 
Que la presente adenda ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Barcelona de fecha [  ] y por Decreto Directivo de la Región Toscana de fecha 
[    ]. 
 
Por todo lo cual, ambas partes, de común acuerdo y reconociéndose plena capacidad para 
este acto, formalizan la presente adenda al convenio que se regirá por los siguientes 
 

PACTOS 
 
Primero.- Se añade un nuevo ítem al párrafo segundo del Pacto Primero del convenio con 
el siguiente texto: 
 
“Anexo 4 Ter. Presupuesto de gestión de la Región Toscana de febrero a noviembre de 
2012  y de diciembre a marzo de 2013” 
 
Segundo.- Al objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los Pactos Segundo, punto 2 y 
Tercero, punto 2, del convenio, los cuales establecen que se acompañará como Anexo al 
convenio un documento de presupuesto anual, se añade el Anexo 4 Ter al convenio, de 
acuerdo con el siguiente contenido: 
 
“ANEXO 4 TER AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN DE 
BARCELONA Y LA REGIÓN DE TOSCANA 
 
PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE LA REGIÓN TOSCANA 2012 Y 2013 
 
Contrato n° DCI-ALA/19.09.01/08/19157/161.079/URB-AL III-27 

 
  

Presupuesto total Región Toscana  
Presup. 

feb-nov12 

Presup. 
dic12 

marz13 

Gastos Unidades 
No. 

Unidad
es 

Coste 
por 

Unidad 

Costes
(en EUR) 

Costes 
(en EUR) 

Costes 
(en EUR) 

1. Recursos Humanos             
1.1 Salarios (importes brutos, 
personal local)             
   1.1.1 Personal Técnico             
      1.1.1.5 Responsable de oficina 
Toscana             
1.3 Dietas para misiones/viajes             
   1.3.1 Personal para la Acción             
   1.3.2.Participantes en 
seminarios/conferencias             
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Presupuesto total Región Toscana  

Presup. 
feb-nov12 

Presup. 
dic12 

marz13 

Gastos Unidades 
No. 

Unidad
es 

Coste 
por 

Unidad 

Costes
(en EUR) 

Costes 
(en EUR) 

Costes 
(en EUR) 

Subtotal Recursos Humanos       239.700 55.570 19.500
2. Viajes             
2.1. Viajes internacionales             
2.2 Transporte local             
Subtotal Viajes       154.900 30.350 4.000
3.Equipos y material             
3.2 Mobiliario, equipos informáticos             
Subtotal Equipos y material       800 0 0
4. Oficina Local             
Subtotal Oficina local       7.400 960 1.500
5. Otros costes, servicios             
5.1 Publicaciones             
5.2 Estudios, investigaciones             
5.3 Costes de auditoria             
5.4 Costes de evaluación             
5.5 Traducción, interpretación             
5.6 Servicios financieros (coste de 
transferencias internacionales, 
etc.)             
5.7 Costes de 
conferencias/seminarios             
5.8 Actividades de visibilidad             
5.9 Formación en liderazgo             
Subtotal Otros costes, servicios       197.500 61.588 24.600
6. Otros             
Subtotal Otros             
7.  Subtotal costes directos 
elegibles de la Acción (1-6)       600.300 148.468 49.600
8. Provisión para la reserva de 
imprevistos              
9. Total costes directos elegibles 
de la Acción (7+ 8)       600.300 148.468 49.600
10.  Costes administrativos         78.543 16.200 9.755
11. Total costes elegibles (9+10)       678.843 164.668 59.355

“ 
 

Tercero.- Modificación del Pacto Primero del convenio 
 
Teniendo en cuenta que recientemente ha sido aprobada la cláusula adicional 3ª al 
contrato de subvención entre la Diputación de Barcelona y la Comisión Europea, se 
añade el Anexo I de la misma, relativo a la duración de la acción, al contenido en el 
Anexo II del convenio (contrato de subvención). Igualmente se sustituye el 
contenido del Anexo 3 del convenio por el contenido en el Anexo III de la cláusula 
Adicional 3ª. Ambos documentos se acompañan como anexo a la presente adenda.  
 
Cuarto.- Modificación del Pacto Segundo del convenio 
 
Con el fin de incrementar el importe máximo a transferir a la Región de Toscana 
para que esta pueda asumir los gastos generados durante los meses de prórroga 
de las actividades de esta institución, se sustituye el apartado 2 del Pacto Segundo 
del convenio por el siguiente texto: 
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“2. Transferir a la Región de Toscana una cantidad máxima de doscientos 
setenta y ocho mil ochocientos cincuenta (278.850) €, que esta destinará, junto 
con su propia aportación al proyecto, a la ejecución de las actividades que se 
establecerán anualmente una vez elaborado el Plan Operativo Anual, y se 
recogerán en un documento que se acompañará como Anexo al presente 
convenio. 
 
Esta cantidad se hará efectiva en los pagos, modalidades y plazos que se 
especifican a continuación: 

 
a) Un primer pago de setenta y cinco mil (75.000) €, que se tramitó el 16 de 

diciembre de 2010, tras la firma del convenio de colaboración. 
 
b) Un segundo pago de cien mil (100.000) €, que se tramitó el 29 de agosto de 

2012. 
 
c) Un tercer pago, por un importe estimado de cuarenta y cinco mil (45.000) €, 

que se tramitará en el plazo de un mes desde la justificación del importe 
gastado por la Región de Toscana en el período 1 de febrero de 2012 a 31 de 
enero de 2013, de acuerdo con lo establecido en el convenio de colaboración 
y aprobada dicha justificación por la Diputación de Barcelona. La Región de 
Toscana presentará la justificación de los gastos realizados antes del día 15 
de marzo de 2013.  

 
d) Un último pago, a modo de saldo, cuyo importe se determinará en función de 

las justificaciones presentadas por la Región de Toscana y del importe del 
pago final que la Comisión Europea realice a la Diputación de Barcelona. 

 
Este último pago se tramitará en el plazo de los 45 días hábiles siguientes al 
ingreso del pago correspondiente al saldo final que la Diputación de 
Barcelona recibirá de la Comisión Europea.” 

 
Quinto.- Modificación del Pacto Tercero del convenio  
 
A los efectos de adaptar lo establecido en el convenio de colaboración a las 
justificaciones a presentar por la Región de Toscana, según lo estipulado en la 
presente adenda, se sustituye el primer párrafo del apartado 6 del Pacto Tercero 
del convenio por el siguiente texto: 

 
“6. Presentar a la Diputación de Barcelona las justificaciones correspondientes a 
su parte de ejecución de la acción. Dichas justificaciones estarán compuestas 
por informes financieros e informes de actividad y abarcarán la totalidad de la 
acción, según lo dispuesto en el artículo 15.1 del Contrato de Subvención, con 
independencia de la parte de financiación proveniente de la Comisión Europea. 
La Región de Toscana ha presentado dos justificaciones intermedias (2011 y 
2012) y deberá presentar la siguiente justificación, correspondiente al IV periodo 
de ejecución de la acción (febrero 2012 a enero 2013) antes del 15 de marzo de 
2013 y la justificación final –correspondiente a los meses de febrero y marzo de 
2013- antes del día 10 de mayo de 2013.” 
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Sexto.- Modificación del Pacto Cuarto del convenio 
 
Con el fin de adaptar la vigencia del convenio a la nueva fecha de finalización de las 
actividades de la Región de Toscana, se modifica el Pacto Cuarto del convenio, que 
queda redactado en los siguientes términos: 

 
“El presente convenio entrará en vigor tras su firma por ambas partes y se 
mantendrá vigente hasta la realización del pago del saldo a que se refiere el 
punto 2 del Pacto Segundo del convenio o, en su caso, la devolución de los 
importes transferidos y no justificados. El período de ejecución de las actividades 
de la Región de Toscana se extenderá desde el inicio de la ejecución de la 
acción (22 de noviembre de 2008) hasta el 31 de marzo de 2013”. 

 
Séptimo.-  Mantenimiento de los pactos no mencionados en la adenda 

 
El resto de pactos asumidos por las partes signatarias tanto en el convenio de 
colaboración original como en las posteriores adendas al mismo y que no han sido 
modificados por los pactos anteriores de la presente adenda se mantienen en vigor 
tal y como fueron expresados en los mismos. 
 
Y en prueba de conformidad, las personas que lo otorgan firman la presente 
adenda, por duplicado, a doble columna en italiano y en español, en los lugares y 
fechas indicados a continuación, prevaleciendo en caso de conflicto, la versión en 
español.” 

 
Segon.- Aprovar que l’aportació màxima a la Regió de Toscana sigui de dos-cents 
setanta-vuit mil vuit-cents cinquanta (278.850) € i, en conseqüència, incrementar en 
vint-i-vuit mil vuit-cents cinquanta (28.850) €, la transferència inicial de dos-cents 
cinquanta mil (250.000) € a la Regió de Toscana, aprovada per decret núm. 13821/09, 
de 23 de desembre de 2009. 
 
Aquesta quantitat es farà efectiva en els pagaments, modalitats i terminis especificats 
en la segona minuta d’addenda esmentada en l’acord Primer d’aquest dictamen. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a la Regió de Toscana. 
 
Servei de Govern Local 
 
19.- Dictamen que proposa rectificar el dictamen pel qual es va aprovar la 
liquidació dels ajuts econòmics atorgats en el marc de la convocatòria 2011 del 
Pla de concertació, en el sentit de deixar sense efecte la baixa per revocació 
d’un ajut atorgat a l’Ajuntament de Roda de Ter.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Diputat Delegat per a la Cooperació Local, aprova el present 
Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la sessió de 25 d’octubre de 
2012, va aprovar  la liquidació dels ajuts econòmics atorgats per la Junta de Govern 
d’aquesta  Diputació en reunió de 14 d’abril de 2011 en el marc de la convocatòria 
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2011, de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació, als quals se’ls 
va concedir una pròrroga del termini d’execució fins el 30 de març de 2012 i de 
justificació fins el 30 de juny de 2012 i en què es va revocar per falta de justificació, 
entre d’altres, el següent ajut: 
 

Centre gestor 
Ens local 

beneficiari 
Codi XBMQ Actuació 

Import de 
l’ajut 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat Dona-

Home 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

11/Y/72156 
Desenvolupament del 
Pla d'Igualtat Municipal 

4.604,26 €

 
Pel que fa a aquesta revocació, l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-
Home, que gestiona l’ajut, ha emès un informe en el sentit següent: 
 

- Que, amb posterioritat a la revocació de l’ajut, l’Ajuntament de Roda de Ter ha 
acreditat que va presentar dins el termini la documentació de justificació de 
l’ajut, la qual no es va tramitar per causes no imputables a l’Ajuntament. 

- Que també li consta que l’Ajuntament ha executat l’actuació i, per tant, 
considera que s’ha de procedir al seu pagament. 

 

Considerant tot l’exposat, és voluntat d’aquesta Diputació deixar sense efecte la 
revocació de l’ajut esmentat, per la qual cosa cal modificar el dictamen de liquidació 
dels ajuts de la convocatòria 2011, esmentat en el paràgraf primer d’aquesta part 
expositiva. 
 

Atès que d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques, aquestes podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus 
actes. 
 

Vista la refosa 1/2013, epígraf 12.3.c), que atribueix al Diputat delegat per a la 
cooperació local la competència per elevar a Junta de Govern l’aprovació del catàleg 
de concertació, així com el seu Règim de concertació, convocatòria i resolució dels 
seus recursos consistents en ajuts econòmics, i la seva liquidació i tancament definitiu, 
que pot comportar revocació de recursos. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el Diputat 
delegat per a la cooperació local eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer.- Rectificar el dictamen aprovat per la Junta de Govern de 25 d’octubre de 
2012, pel qual es va aprovar la liquidació dels ajuts econòmics atorgats per la Junta de 
Govern d’aquesta Diputació en reunió de 14 d’abril de 2011 en el marc de la 
convocatòria 2011, de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació, 
als quals se’ls va concedir una pròrroga del termini d’execució fins el 30 de març de 
2012 i de justificació fins el 30 de juny de 2012, per tal de deixar sense efecte la baixa 
per revocació d’un ajut atorgat a l’ajuntament de Roda de Ter, atès que l’Ajuntament 
ha acreditat que va presentar dins el termini la documentació de justificació.  
 



 
 

 
 
BAIXA DE L’AJUT ECONÒMIC  PER REVOCACIÓ, SEGONS EL DICTAMEN DE LIQUIDACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2011, 
(aprovat  per la Junta de Govern de 25/10/2012) 
 
 

Centre Gestor
Ens local 

beneficiari 
NIF Codi XBMQ Actuació 

Aportació de 
la Diputació 

Nº d'expedient
Doc. comptable 
d'ajust de valor 

agrupat 

Aplicació 
pressupostària 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat 

Dona-Home 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

P0818200H 11/Y/72156
Desenvolupament del 

Pla d'Igualtat Municipal
4.604,26 € 2010/0011197 1203901840 G/60301/232A1/46280 

 
 
ALTA DE L’AJUT , PER RECTIFICACIÓ DEL DICTAMEN DE LIQUIDACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 2011 (aprovat per la Junta 
de Govern de 25/10/2012) 
 
 
 

Centre Gestor
Ens local 

beneficiari 
NIF Codi XBMQ Actuació 

Aportació 
de la 

Diputació 
Nº d'expedient

Operació 
comptable  

Aplicació 
pressupostària 

Oficina de 
Promoció de 

Polítiques 
d'Igualtat 

Dona-Home 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

P0818200H 11/Y/72156
Desenvolupament del 

Pla d'Igualtat Municipal
4.604,26 € 2010/0011197 1303000434 G/60301/232A1/46280 

 
 



 

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 4.604,26 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60301/232A1/46280 del vigent pressupost de la corporació. 
 
Tercer.- Requerir a l’ens beneficiari per a què presenti al Registre de factures 
d’aquesta Diputació un duplicat original signat de la documentació justificativa de l’ajut 
econòmic esmentat , en el termini màxim de tres mesos comptats des del dia següent 
en què es rebi la notificació d’aquest acord,  als efectes del seu pagament. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’ens beneficiari afectat. 
 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
20.- Dictamen que proposa aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de 
Capellades, en l’àmbit de l’assistència tècnica i cooperació i els serveis de 
suport que la Diputació ofereix en relació a la “Biblioteca El Safareig” d’aquest 
municipi, d’acord amb el corresponent conveni.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Segon i President Delegat de l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecnologies, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, presta 
assistència i cooperació als ajuntaments de la província per tal que puguin dotar els 
seus municipis del servei de biblioteca pública. 
 
L’article 26 1.b) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local de l’Estat i 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d’abril, en el seu art. 67 b), estableixen la biblioteca pública 
com a servei municipal. 
 
L’article 36 2.b) de l’esmentada Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
92.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen la 
competència funcional de les diputacions respecte dels serveis municipals, a 
desenvolupar mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
En aquest sentit, i a l’objecte de cooperar amb l’Ajuntament de Capellades, es creu 
convenient la signatura del conveni que a la part resolutiva del present acord es 
transcriu en relació a la Biblioteca d’aquest municipi, que recull l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació de Barcelona ofereix en 
relació a la biblioteca pública. 
 
Les despeses que se’n derivin d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a 
l’aplicació G/40200 332A0 Capítol 1 o Capítol 4, en el seu cas, G 40200 332A0 220, 
629, 639 i G/20300 332A0 216, 243, 626 del corresponent exercici pressupostari de la 
Diputació de Barcelona, el cost estimat de les quals –subministrament de fons 
bibliogràfics fundacionals i de manteniment, despeses de personal i instal·lació 
informàtica – superarà l’import de 100.000 €. 
 
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 (publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 1179/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 

Aprovar la col·laboració amb l’Ajuntament de Capellades en l’àmbit de l’assistència 
tècnica i cooperació i els serveis de suport que la Diputació ofereix en relació a la 
“Biblioteca El Safareig” d’aquest municipi, d’acord amb la minuta del conveni que a 
continuació es transcriu: 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE CAPELLADES EN RELACIÓ A LA “BIBLIOTECA EL SAFAREIG” 
D’AQUEST MUNICIPI 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, 
Vicepresident segon i President delegat de l'Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de 
la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa 1/2012, sobre delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
publicada al BOPB de 6 de juny de 2012, assistit pel Secretari delegat, Sr. Joan Guasch 
Marimon, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació 
núm. 3538/12 de 2 de maig de 2012, publicat al BOPB de 16 de maig de 2012. 
 
AJUNTAMENT DE CAPELLADES, representat per l’alcalde president, Il·lm. Sr. Marcel·lí 
Martorell Font, assistit per la secretària d’aquest Ajuntament Sra. Milagros de Legorburu 
Martorell. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
La promoció de la igualtat d’oportunitats per a tothom està entre els mòbils bàsics en què 
s’ha de basar el govern democràtic de la ciutadania. En la societat de la informació que 
s’està conformant de manera accelerada, aquesta igualtat passa de manera essencial per la 
democratització de la informació, posant-la a l’abast del ciutadà, acompanyada dels mitjans 
que li han de permetre qualificar-la, triar-la, processar-la i fer-ne ús profitosament, és a dir, 
convertir-la en coneixement. 
 
En aquest sentit, la biblioteca pública, d’àmbit municipal, tan propera al ciutadà, està cridada 
a fer un paper cabdal amb la seva transformació en centre local d’informació: un espai 
públic obert, on s’apleguin i es posin a l’abast de tothom els diversos suports i fonts de la 
informació existents, així com els corresponents equips tecnològics; on es presti un 
assessorament qualificat als usuaris i pugui tenir-hi lloc una relació d’intercanvi entre ells, 
que els permetin moure’s en les pistes de la informació de manera útil a les seves 
necessitats.  
 
L’art. 26.1b La Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 67b del Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la biblioteca pública com a servei municipal, que és obligatori per als municipis de més de 
cinc mil habitants. 
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L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
L’art. 36.2b de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 92.1 de Decret 
Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableixen 
la competència funcional de les diputacions respecte del serveis municipals, a desenvolupar 
mitjançant fórmules diverses d’assistència i cooperació. 
 
La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l’Ajuntament sobre la biblioteca i d’acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
L’article 2, apartat 3 del Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya, en relació amb la Disposició Transitòria tercera 
de la Llei 4 de 18 de març de 1993, del Sistema bibliotecari de Catalunya, determina els 
serveis regionals de suport a la lectura pública que correspon prestar a les diputacions 
provincials, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Capellades, de data 8/08/2005, va aprovar inicialment 
el projecte executiu per a la “Construcció de la Biblioteca Municipal”, que esdevingué 
definitiu en no haver-se presentat cap al·legació per acord de 21/12/2005. 
 
En el marc del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007, per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació de 13/12/2007 es va aprovar el conveni 
específic de col·laboració amb aquest Ajuntament, amb un ajut  per import de 260.000€ per 
a la construcció de la Biblioteca municipal. I, per decret de la Presidència  de 3/12/2010, en 
el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, es va 
resoldre atorgar un altre ajut  per import de 136.838,52€. 
 
El present conveni va ser aprovat per acord del 28/11/2012 del Ple de l’Ajuntament i per 
acord de la Junta de Govern de la Diputació en data .......... Les despeses que se’n derivin 
d’aquest conveni seran finançades amb càrrec a l’aplicació G/40200 332A0 Capítol 1 o 
Capítol 4, en el seu cas, G/40200 332A0 220, 629, 639 i G/20300 332A0 216, 243, 626 del 
corresponent exercici pressupostari de la Diputació de Barcelona. 
 
En el present conveni es d’aplicació allò que es disposa als arts. 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, subsidiàriament per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i els arts. 303 a 311 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot això, formalitzen el present conveni, amb subjecció als següents  

 
PACTES 

 
Primer: Objectiu 
 
L’objectiu d’aquest conveni és regular les funcions d’assistència, prestació de serveis i altres 
formes de cooperació que la Diputació ofereix a l’Ajuntament de Capellades, en relació amb 
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la Biblioteca que s’especifica, de la qual l’Ajuntament n’és titular; així com establir els 
requeriments mínims que la biblioteca ha de complir per poder rebre aquest suport. 
 
La Biblioteca tindrà condició de servei públic municipal. I formarà part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals, que la Diputació gestiona concertadament amb els ajuntaments de 
la seva demarcació. 
 
Segon: Denominació de la Biblioteca 
 
La Biblioteca, ubicada al carrer del Pilar, núm. 2 de Capellades, amb una superfície útil de 
734 m2 i que compleix els requeriments mínims fixats respecte de les seves dimensions i 
serveis bàsics, es denominarà “El Safareig”.  
 
En el rètol de l’entrada hi constarà el nom de la Biblioteca, l’emblema de l’Ajuntament i 
l’emblema de la Diputació. El disseny del rètol seguirà el model de la Diputació o bé model 
específic, si l’Ajuntament disposa d’un disseny propi per a les retolacions. 
 
Tercer: Modificacions 
 
Qualsevol modificació de l’equipament o dels serveis es realitzarà de comú acord entre 
l’Ajuntament i la Diputació. 
 
Quart: Direcció 
 
La Biblioteca disposarà d’un director o directora que dependrà de l’Ajuntament en el 
desenvolupament de la seva comesa i que comptarà amb l’assessorament i el suport tècnic 
de la Diputació, d’acord amb allò que estableix al respecte al pacte 5.1.2. 
 
Cinquè: Compromisos 
 
5.1. La Diputació s’obliga a: 
 
5.1.1. Subministrar el fons documental fundacional de la Biblioteca, amb el tractament 
catalogràfic necessari i amb la seva incorporació al Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
 
5.1.2. Aportar el personal bibliotecari titulat, segons els estàndards per a biblioteca pública i 
el Mapa de la Lectura Pública de Catalunya, i cobrir-ne les suplències. Aquest personal, 
orgànicament depenent de la Diputació, dependrà de l’Ajuntament en el desenvolupament 
de la seva comesa. L’Ajuntament, d’altra banda, participarà en el procés de selecció del 
director o directora que endegarà la Diputació.   
 
5.1.3. Subministrar la dotació informàtica bàsica, segons estàndards vigents. 
 
5.1.4. Aportar un fons de manteniment de documents d’igual quantia que aporta 
l’Ajuntament. La qual cosa representa el 50% del fons que anualment incorpora la Biblioteca 
a la seva col·lecció. 
 
5.1.5. Facilitar el treball en xarxa entre el personal de les biblioteques per a l’intercanvi 
d’experiències i iniciatives. 
 
5.1.6. Oferir formació tècnica al personal de la biblioteca, a través de plans de formació. 
 
5.1.7. Mantenir el Catàleg Col·lectiu de la Xarxa. 
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5.1.8. Mantenir l’accés al Catàleg Col·lectiu del Sistema de Lectura Pública de Catalunya i al 
Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i de la Biblioteca de Catalunya. 
 
5.1.9. Mantenir l’accés als altres sistemes d’informació existents. 
 
5.1.10. Mantenir l’accés dels ciutadans a l’Internet. 
 
5.1.11. Mantenir el sistema informàtic bàsic i assumir-ne les despeses de comunicació. 
 
5.1.12. Tractar les dades estadístiques de la biblioteca i elaborar estudis d’avaluació. 
 
5.1.13. Cooperar en actuacions destinades a la promoció de la lectura. 
 
5.2. L’Ajuntament s’obliga a: 
 
5.2.1. Gestionar la Biblioteca i garantir que presti els serveis bàsics de lectura pública, en els 
termes que recull la clàusula sisena. 
 
5.2.2. Elaborar el Pla d’Objectius i Activitats anual.  
 
5.2.3. Aportar el personal sense titulació, segons els estàndards per a biblioteca pública i el 
Mapa de la Lectura Pública, i cobrir-ne les suplències. La Diputació, tanmateix, participarà 
en el procés de selecció del personal de la Biblioteca que endegarà l’Ajuntament. 
 
5.2.4. Destinar els recursos econòmics necessaris per realitzar programes de promoció de 
la Biblioteca i dels seus serveis, així com per endegar campanyes de promoció de la lectura, 
en el marc del Pla d’Objectius i Activitats anual. 
 
5.2.5. Aportar un fons de manteniment de documents, com a mínim, d’igual quantia que 
aporta la Diputació, la qual cosa representa el 5% de la col·lecció de lliure accés de la 
Biblioteca. 
  
5.2.6. Mantenir l’edifici. I fer-se càrrec de les assegurances tant de l’edifici com del seu 
contingut, llevat de l’equipament informàtic. 
 
5.2.7. Mantenir i reposar les instal·lacions i els equips – aula informàtica i altres espais -, feta 
excepció dels equips informàtics vinculats al sistema informàtic de la Diputació.  
 
5.2.8. Assumir les despeses de comunicació de telefonia (veu) així com, en el seu cas, les 
d’Internet (aula d’informàtica). 
 
5.2.9. Satisfer les despeses dels subministraments derivats de l’activitat de la Biblioteca. 
 
5.2.10. Subministrar els equips necessaris d’audiovisuals i antifurts. 
 
5.2.11. Garantir una correcta senyalització de la Biblioteca, tant a la seva entrada de façana, 
amb indicació de l’horari del servei, com a la senyalització viària de la ciutat. 
 
5.2.12. Establir els mecanismes necessaris en ordre al compliment de la normativa aplicable 
en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, informar i formar al conjunt de 
personal de la  Biblioteca sobre el Pla d’Emergència. 
 
5.2.13. Acceptar les normes reguladores de l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats. 
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Sisè: Funcions i serveis 
 
Aquesta Biblioteca farà funcions de biblioteca local. 
 
Com a biblioteca pública, ha d’oferir els serveis bàsics d’informació i préstec per al conjunt 
de la població, així com serveis específics per a la població infantil i juvenil. Aquests serveis 
bàsics es presten amb els recursos documentals de la Biblioteca, els del conjunt de la Xarxa 
en règim de préstec interbibliotecari, així com amb l’accés públic a la xarxa telemàtica 
general. 
 
Ha de tenir assignat, com a mínim, personal tècnic en el nombre i la qualificació que recull el 
Mapa de la Lectura Pública. Ha de mantenir, com a mínim, un horari de servei de biblioteca 
de 30 hores setmanals. 
 
Setè: Comissió de Seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment per a l‘aplicació d’aquest conveni, la qual es 
constituirà dins el primer any de la seva signatura. La formaran: el director o directora de la 
Biblioteca, un representant de l’Ajuntament i un representant de la Diputació. 
 
Vuitè: Criteri per al manteniment del fons de la biblioteca 
 
El manteniment anual del fons de la biblioteca s’estableix a partir del 10% del total del fons 
en lliure accés que disposa la Biblioteca. 
 
Per a fer front a aquestes aportacions, tant la Diputació com l’Ajuntament, consignaran 
anualment en el seus respectius pressupostos l’assignació necessària. 
 
Novè: Vigència 
 
Aquest conveni s’estableix amb una vigència indefinida. Cada part podrà procedir a 
rescindir-lo mitjançant un avís previ a l’altra part, per escrit  i amb sis mesos d’anticipació.  
 
Disposició transitòria 
 
La Diputació de Barcelona compensarà econòmicament pel personal bibliotecari titulat 
contractat directament per l’Ajuntament, d’acord amb el  Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya.” 

 
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES 

 
Servei de Programació 
 
21.- Informe de Seguiment del pressupost per programes del 3r. trimestre de 
l’any 2012.- La Junta, acorda restar assabentada de l’Informe de Seguiment del 
pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 2012. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
22.- Dictamen que proposa prorrogar el conveni de cessió d’ús del local situat al 
carrer Concòrdia, número 35, baixos 1a, de Barcelona, a favor de l’Ajuntament 
de Barcelona, per al període comprès entre el 14 de febrer de 2013 i el 13 de 
febrer de 2017.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel President 
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Delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist que la Fundació Pública Casa Caritat és propietària d’un local situat als baixos 1a 
de l’immoble del carrer Concòrdia, núm. 35 de Barcelona, amb una superfície útil de 
35,72 m2  en planta altell i 98,71 m2 en planta baixa, que forma part de l’edifici inscrit a 
l’Inventari de Béns de la Corporació amb els codis d’actiu F000031 a nivell de terreny i 
F000886 a nivell d’edifici i que té la naturalesa jurídica de bé patrimonial. 
 
Vist que d’acord amb l’art. 8 del Text refós dels Estatuts de l’Organisme Autònom 
Local Fundació Pública Casa de Caritat, la gestió dels immobles d’aquest Organisme 
s’encomana a la Diputació de Barcelona, a través de la Secció de Gestió Immobiliària 
Patrimonial, integrada a l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona d’11 de gener 
de 2007 es va aprovar una minuta de conveni de cessió d’ús del local descrit, a favor 
de l’Ajuntament de Barcelona, per ésser destinat com a equipament per a activitats 
sòcio-culturals, i inicialment per a desenvolupar el projecte municipal “Espai 12@16”,  
amb l’objecte de treballar i fomentar el lleure educatiu entre la població adolescent del 
barri del Poble Sec. 
 
Vistos els pactes segon i tercer del referit conveni, formalitzat el 14 de febrer de 2007, 
que preveien inicialment, per una banda, una vigència inicial de tres anys, a comptar 
des de la darrera data de la signatura i, d’altra banda, que una vegada finalitzat el 
període inicial de vigència, les parts podran acordar de forma expressa la pròrroga 
d’aquest conveni per anys naturals fins a un màxim de deu anys, inclòs el termini 
inicial i les pròrrogues. 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona d’11 de febrer 
de 2010 es va aprovar una addenda de modificació del pacte tercer de l’esmentat 
conveni, signada el 15 de febrer de 2010, mitjançant la qual s’estableix que una 
vegada finalitzat el període inicial de vigència, les parts podran acordar de forma 
expressa la pròrroga d’aquest per un període de tres anys, i una vegada finalitzat 
aquest per un període de quatre anys més, fins a un màxim de deu anys, inclòs el 
termini inicial i les pròrrogues. 
 
Atès que en l’esmentat acord de la Junta de Govern d’11 de febrer de 2010 es va 
aprovar la pròrroga del referit conveni de cessió d’ús del local situat als baixos 1a de 
l’edifici del carrer Concòrdia, núm. 35 de Barcelona, a favor de l’Ajuntament de 
Barcelona, per un període de tres anys més, comprés entre el 14 de febrer de 2010 i el 
13 de febrer de 2013, ambdós inclosos. 
 
Atès que l’Ajuntament de Barcelona ha manifestat el seu interès en prorrogar el 
conveni de cessió d’ús, formalitzat el 14 de febrer de 2007, mitjançant escrit de data 7 
de gener de 2013. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de data 16 de gener de 2013. 
 



 113/203 

Vist 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 l’àmbit de les seves respectives competències, tindran plena 
capacitat jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota 
classe de béns. 
 
Vist el que disposa l’article 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de 
les administracions públiques, normativa bàsica, juntament amb els articles 203 i 219 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim de Catalunya, i els articles 8 i 72.1 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que respecta als principis 
relatius al règim jurídic i a la gestió dels béns i drets patrimonials. 
 
Vist el que disposa l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni 
de les administracions públiques, normativa bàsica, en relació amb l’article 72.3 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 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. 
 
Vist l’apartat 3.2.f) 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 (publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012) i modificada pel decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Prorrogar el conveni de cessió d’ús del local situat als baixos 1a de l’edifici 
del carrer Concòrdia, núm. 35, de Barcelona, signat el 14 de febrer de 2007, a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, per al període comprès entre el 14 de febrer de 2013 i el 13 
de febrer de 2017. 
 
Segon.- Notificar els presents acords als interessats, per al seu coneixement i efectes. 
 
23.- Dictamen que proposa modificar el termini d’amortització dels béns 
adquirits per a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals, el qual 
figura en el Manual de gestió integral i descentralitzada del patrimoni de la 
Diputació de Barcelona, aprovat per acord de la Junta de Govern de 21 de març 
de 2002.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la Presidència, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’informe de la Gerència de Serveis de Biblioteques de 5 novembre de 2012, 
mitjançant el qual sol·licita la modificació del termini d’amortització dels béns adquirits 
per a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), en el sentit de 
passar el referit termini de deu a cinc anys, d’acord amb els motius següents: 
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▪ Ús molt elevat dels documents de les biblioteques, ja sigui per consulta a la 
mateixa biblioteca o fora d’aquesta quan es deixen en préstec, fet que comporta el 
seu ràpid deteriorament. 

 
▪ Rapidesa en l’obsolescència d’alguns documents, a causa dels canvis que es 

produeixen amb relació als continguts tractats. Per exemple: llibres de geografia, 
guies de viatges, tecnologia, informàtica, legislació, etc. 

 
▪ Destinació d’una part important del pressupost de Biblioteques a l’adquisició de 

novetats per mantenir els fons actualitzats i atractius per als seus usuaris, això 
obliga a mantenir una renovació constant que condiciona la retirada constant dels 
fons obsolets o envellits pel seu aspecte físic, contingut o actualitat. 

 
▪ Limitació dels espais de les biblioteques, fet que comporta que aquestes hagin de 

tenir un creixement zero respecte al total del seu fons, per la qual cosa cada any 
s’ha de donar de baixa un nombre similar d’exemplars adquirits. 

 
▪ Necessitat d’un període de selecció i adquisició dels fons documentals per a les 

biblioteques de nova creació que s’inicia dos o tres anys abans de la seva posada 
en funcionament, això implica una reducció del seu període de vigència a la 
biblioteca. 

 
▪ Contínua producció editorial (més de 70.000 títols a l’any), la qual cosa comporta 

que els fons de les biblioteques quedin ràpidament desfasats, tant per raó de 
novetat com de contingut. 

 
Atès que per acord de la Junta de Govern de data 21 de març de 2002 es va aprovar 
el Model i el Manual de gestió integral i descentralitzat del patrimoni de la Diputació de 
Barcelona integrat, entre d’altres, pel Tom I “Configuració” que recull la definició de les 
tipologies d’actius desenvolupades per a la Diputació de Barcelona, així com les dades 
i criteris associats, el qual conté la taula resum de les famílies morfològiques amb els 
seus comptes comptables, criteris i terminis d’amortització. 
 
Atès que en base als raonaments exposats per la Gerència de Serveis de 
Biblioteques, l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària creu oportú modificar el 
termini d’amortització dels béns que integren la família morfològica “340607 Fons 
bibliogràfic i audiovisual”, en el sentit de passar el referit termini de deu a cinc anys. 
 
Vistos la memòria i l’informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària, 
ambdós de data 4 de febrer de 2013. 
 
Vist l’apartat 3.4.h) 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 (publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012) i modificada pel decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Únic.- Modificar el termini d’amortització de deu a cinc anys dels béns adquirits per a 
les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM), corresponents a la 
família morfològica “340607 Fons bibliogràfic i audiovisual” que figura a la taula resum 
de les famílies morfològiques que acompanya el Tom I “Configuració” del Manual de 
gestió integral i descentralitzat del patrimoni de la Diputació de Barcelona, aprovat per 
la Junta de Govern el 21 de març de 2002. 
 
Intervenció General 
 
24.- Dictamen que proposa aprovar les Bases reguladores i la convocatòria per a 
la concessió d’ajuts en espècie consistents en l’elaboració d’inventaris de béns 
als Ajuntaments de la Província de Barcelona.- 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 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 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 estratègics definits al Pla d’Actuació 
del Mandat, des de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns es vol fomentar la millora de la 
Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i mantenir el seu inventari 
patrimonial, d’acord amb el Decret 336/1988, de 17 d’Octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Atès que l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns ha considerat oportú realitzar actuacions 
adreçades a la millora de la gestió de l’àmbit econòmic als Ajuntaments de la seva 
demarcació territorial, per assolir una gestió integral del Patrimoni i facilitar la posterior 
implantació en programaris específics, integrats dins l’entorn de programaris de l’àmbit 
econòmic i comptable. Com a complement a aquest suport a la gestió patrimonial, la 
Diputació de Barcelona, dins de les actuacions de Consultoria Econòmica Local, va 
obrir una nova forma d’actuació amb la realització d’estudis per la elaboració 
d’inventaris de béns que conformen el patrimoni municipal. 
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Vist que l’import total màxim que es destinarà a aquestes actuacions és de cent 
cinquanta mil (150.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/2B000/938A0/22790 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. 
 
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 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 (publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12,  
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
  
En conseqüència atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència delegada, eleva a la Junta de Govern, l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts en espècie 
consistents en l’elaboració d’estudis de béns i drets als ajuntaments de la província de 
Barcelona, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de 
fomentar la millora de la Gestió del Patrimoni, impulsant als Ens Locals a elaborar i 
mantenir el seu inventari patrimonial, per a l’exercici 2013, el text íntegre de les quals 
és el següent: 

 
1. “Objecte  

 
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, 
tramitació i concessió de les subvencions en espècie que atorgui la Diputació de Barcelona, 
a través del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local, SAGEL en endavant, 
destinades a finançar l’elaboració de 10 inventaris de béns i drets que conformen el 
patrimoni municipal, a ajuntaments de la província de Barcelona amb població inferior a 
5.000 habitants. 
 
La finalitat de la convocatòria és facilitar als Ajuntament el compliment del que preveu 
l’article 206 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya, i a 
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l’hora assolir una millora de la gestió de l’àmbit econòmic als Ajuntament de la seva 
demarcació territorial.  
  
El termini d’execució previst és de 12 mesos. 

 
2. Requisits per a obtenir la condició de beneficiaris 

 
Podran sol·licitar l’actuació objecte d’aquesta convocatòria els Ajuntaments que compleixen 
les següents condicions: 
 
 Que a data 1 de gener d’enguany presenten, segons padró d’habitants, una població no 

superior als 5.000 habitants. 
 Haver signat el conveni ASGEL a 31 de desembre de 2012. 
 Haver aprovat el compte general de l’exercici 2011 i enviat a Sindicatura de Comptes 

abans del 31 de desembre de 2012. 
 Haver liquidat el pressupost de l’exercici 2011 amb els programaris comptables facilitats 

pel SAGEL. 
 Que no han aprovat, en els darrers 4 anys, l’inventari de béns i drets, d’acord amb 

l’article 222 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 

 No haver participat i estar seleccionat en convocatòries anteriors. 
  

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article 4. 

 
3. Obligacions dels ajuntaments beneficiaris 

 
a) Acceptar la subvenció. 
 
b) Designar un interlocutor de l’ajuntament el qual actuarà en representació d’aquest durant 

la realització de l’actuació. 
 
c) Designar dos interlocutors als quals es puguin dirigir les peticions de documentació 

necessària en el cas que l’anterior no estigui disponible per aquestes funcions.  
 
d) Lliurar el balanç de situació de l’exercici 2012 liquidat, la liquidació del pressupost del 

capítol 6 de despeses, amb detall de les partides, dels darrers 5 exercicis, així com dels 
seus Organismes públics i societats mercantils íntegrament de titularitat municipal. 

 
e) Lliurar la relació de béns immobles de titularitat municipal, indicant-ne l’ús. 
 
f) Subministrar tota la informació necessària que sigui sol·licitada per l’empresa 

contractada per a l’elaboració de l’inventari. 
 
g) Lliurar els inventaris específics que puguin ser susceptibles d’incloure’s en l’inventari 

general consolidat.  
 
h) Fixar un espai en les dependències municipals, amb un ordinador amb accés als 

programaris ASGEL, per tal d’ubicar l’equip de treball durant la fase de treball de camp. 
 
i) Revisar el lliurament provisional de l’inventari als efectes de proposar les esmenes que 

estimi oportú. 
 
j) Complir les obligacions derivades de les actuacions de seguiment incloses en la base 15. 
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k) Aprovar l’inventari general lliurat. 
 
l) Complir les obligacions previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, general de 

subvencions, que siguin compatibles amb les peculiaritats que comporta la naturalesa 
d’aquestes ajudes en espècie. 

 
4. Termini, forma i  lloc de presentació de les sol·licituds 

 
Els Ajuntament que estiguin interessats en aquesta convocatòria, hauran de presentar 
l’imprès de sol·licitud normalitzat que s’adjunta en annex, el qual també pot ser obtingut en 
la pàgina web: http://www.diba.cat/subv/default.asp, fent-hi constar: 

 
a)  Acord o resolució de l’òrgan competent de l’ajuntament, de sol·licitud de l’actuació 

continguda en la present convocatòria. 
 
b)  Data del darrer inventari de béns i drets aprovat. 
 
c)  Data de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2011 
 
d)  Data de l’aprovació del compte general 2011 i tramesa a Sindicatura de Comptes. 
 
e)  Número d’habitants, segons padró a 1 de gener de 2013 
 
f)  Figures tributàries amb la recaptació cedida a l’Organisme de Gestió Tributària a data 1 

de gener de 2013, indicant si comprèn la recaptació en voluntària i/o en executiva. 
 
g)  Organismes públics i societats mercantils íntegrament de titularitat municipal. 
 
h)  Nomenament d’un o dos interlocutors de l’Ajuntament, que actuarà/an representant a 

l’Ajuntament en l’actuació. 
 

La sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Diputació de Barcelona, situat a la 
Rambla de Catalunya, 126, planta baixa, dins del termini de 15 dies hàbils comptadors a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província 
(BOP). 
 
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).  
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció en espècie pressuposa el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen. 
 
El nombre d’ajuntaments beneficiaris de l’actuació serà de 10.  

 
5. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà 
l’ajuntament per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació 
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 
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6. Procediment de concessió 
 

El procediment de concessió d’aquestes actuacions serà el de concurrència competitiva. 
 

7. Criteris objectius de valoració 
 

Les sol·licituds rebudes seran valorades d’acord amb els següents criteris: 
 

a) Coeficient de necessitat. Puntuació màxima 1 punt 
 

 1 punts, si a 1 de gener d’enguany,  fa més de 8 anys que no s’ha aprovat el compte 
de patrimoni 

 
b) Coeficient de gestió actualitzada. Puntuació màxima 14 punts.  

 
 6 punts, minorats pel mes en que s’ha aprovat la liquidació del pressupost de 

l’exercici 2011. Si la liquidació s’ha aprovat desprès de 30 de juny de 2012, serà 0 
punts.  

 
 10 punts, minorats pel mes en que s’ha enviat a Sindicatura de Comptes el compte 

general de l’exercici 2011. Si el compte general s’ha enviat a Sindicatura de Comptes 
desprès de 30 d’octubre de 2012, serà 0 punts.  

 
c) Coeficient de col·laboració tributària amb l’ORGT. Puntuació màxima 7 punts. 

 
 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en 

executiva cedida, d’entre els tributs tractats en els capítols 1 i 2 del pressupost, 
exceptuat l’Impost sobre béns immobles rústics. Màxim de 5 punts. 

 
 0,6 punts per la recaptació en voluntària cedida, i 0,4 punts per la recaptació en 

executiva cedida, d’entre els ingressos tractats en altres capítols del pressupost. 
Màxim 2 punts. 

 
d) Coeficient de integració a l’ASGEL. Màxim 6 punts. 

 
 Per cada mòdul actiu, en la liquidació 2011, d’entre els següents: Projectes, Ingressos 

ORGT i passius. Màxim 2 punts. 
 

e) Coeficient per participació en la convocatòria de l’any 2011. Màxim 5 punts. 
 

 Per haver quedat en situació de reserva i no haver-se fet l’actuació: 5 punts 
 
 Per haver presentat sol·licitud en la convocatòria anterior, no haver estat seleccionada 

o en reserva i no haver quedat exclosa, 1 punt. 
 

8. Dotació econòmica i consignació pressupostària 
 

El pressupost màxim que es destinarà a l’elaboració dels inventaris objecte d’aquesta 
convocatòria és de 150.000 € i anirà amb càrrec a la partida G/2B000/938A0/22790 del 
pressupost del 2013. 

 
9. Òrgans competents per a la instrucció i proposta de concessió de l’actuació 

 
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les actuacions a 
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efectuar d’acord amb les següents bases serà el Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica 
Local . 
 
La proposta de concessió de les actuacions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït 
d’acord amb allò previst en l’article 12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Barcelona. D’acord amb aquest article, cal que ostenti la presidència de l’òrgan 
col·legiat el President de l’Àrea que tingui la competència material per atorgar la subvenció o 
persona en qui delegui. Estarà format per les següents persones: 

 
- El President delegat de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns   
- El Director dels Serveis Econòmics   
- El cap del Servei d’Assistència a la Gestió Econòmica Local 
- El cap de la Secció de Suport Municipal 
- Un representant de la Presidència 

 
10.   Avaluació de les sol·licituds 

 
L’òrgan instructor avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris de valoració 
establertes en la base 7. Del resultat obtingut en l’avaluació s’ordenaran les sol·licituds de 
major a menor puntuació. Les sol·licituds amb igual valoració s’ordenaran, en primer lloc, de 
major a menor puntuació de l’apartat b) i en cas de persistir la igualtat de valoració, de 
menor a major població.   
 
De la relació resultant seran beneficiaris de l’actuació les 10 primeres, i les 2 peticions 
següents restaran en reserva, que en cas de produir-se renuncies posteriors a la resolució 
de la convocatòria, passarien a ser beneficiàries. Si no hi ha renúncies o revocacions al llarg 
de l’exercici, les sol·licituds en reserva tindran prioritat en futures convocatòries.  
 
Un cop resolt el procés selectiu, es convocarà els interlocutors que constin en la sol·licitud i 
els Interventors dels 10 ajuntaments beneficiaris, a una sessió informativa, on s’exposarà les 
actuacions a realitzar, i el canvis que comportarà, en la gestió econòmica de les Entitats, un 
cop completades les actuacions. 

 
11.  Termini de resolució, notificació i règim de recursos 

 
El termini de resolució serà d’un mes des de la data de tancament del període de 
presentació de sol·licituds. 
 
Un cop acordada la concessió de les actuacions, serà notificada a les entitats interessades 
en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò 
previst a l’article 59 de la LRJAPPAC. 
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris. 
 
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 efectuar un requeriment davant l’òrgan que 
l’ha dictada, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció 
d’aquesta notificació, en els termes que s’indiquen a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdiccó contenciosa administrativa. 
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12. Acceptació de la subvenció 
 

Els ajuntaments beneficiaris hauran d’acceptar de forma expressa la realització de l’actuació 
objecte de subvenció en espècie així com les condicions imposades en la concessió, en el 
termini de 15 dies hàbils des de la notificació de concessió. 

 
13.  Definició de l’actuació 

 
13.1. Fase prèvia de l’actuació 

 
En els Ajuntaments que resultin beneficiaris de l’actuació, caldrà que l’interventor faciliti 
la liquidació del pressupost, del Capítol 6 de despeses, amb detall per partides, dels 
darrers 5 exercicis, i la relació d’immobles de propietat municipal, tot indicant-ne el seu 
ús. Aquesta informació s’haurà d’aportar també dels seus Organismes públics i 
societats mercantils de la seva titularitat íntegra. 
 
Aquesta documentació haurà de ser enviada, en format pdf a l’adreça 
s.assistenciagel@diba.cat no més tard de 15 dies, després de la comunicació 
d’acceptació de la sol·licitud. La manca de compliment d’aquest punt podrà donar lloc a 
la revocació de l’actuació, passant a ser beneficiària la següent sol·licitud en reserva. 

 
13.2. Equip de treball 

 
Diputació de Barcelona contractarà a una empresa per a la realització de cada 
actuació. 

 
13.3. Inici de l’actuació 

 
Un cop contractada l’empresa, s’acordarà amb l’Interventor de l’Ajuntament, la 
realització d’una visita a l’Ajuntament de presentació de l’empresa contractada. En 
aquesta visita es procedirà a fixar els següents punts: 

 
 Data d’inici del treball de camp, en un termini no superior als 30 dies posteriors a la 

visita. 
 Documentació mínima necessària per iniciar el treball de camp, i que haurà de estar 

disponible, el dia fixat per l’inici d’aquesta fase. 
 Determinar un espai, dins de les dependències municipals, per ubicar l’equip de 

treball durant la fase de treball de camp. En aquest espai, ha d’haver un ordinador 
amb accés als programaris ASGEL. 

 Comunicació de les persones que formaran l’equip de treball. 
 

Es farà un acta de la reunió, que serà signada per l’empresa contractada, l’Interventor 
de l’Ajuntament i el representant de Diputació. 
 
La manca de disponibilitat dels punts anteriors, deixarà l’actuació en suspens, fins que 
l’Ajuntament estigui en condicions de poder satisfer aquestes necessitats. Si passats 60 
dies de la visita anterior, l’Ajuntament no hagués pogut donar la resposta adequada, es 
procedirà a revocar l’actuació. 

 
13.4.   Característiques tècniques de  l’actuació 

 
El treball es realitzarà d’acord amb el “Manual per a la realització dels treballs de camp 
d’inventari” aprovat pel SAGEL. El mobiliari, general i esportiu, serà tractat per quantitat 
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i ubicació, mentre que el urbà per inversió general. En cap cas es procedirà a etiquetar 
béns. 
 
L’empresa introduirà les dades dels béns identificats en el programari GPA del SAGEL, 
podent fer-ho en els locals de l’Ajuntament. Durant aquesta fase, els usuaris de  
l’Ajuntament no tindran accés a les dades que s’estan elaborant. 
 
Les Entitats Locals amb conveni ASGEL signat, poden sol·licitar el document “Manual 
per a la realització dels treballs de camp d’inventari”  al SAGEL, en qualsevol moment, 
amb independència del fet de participar en aquesta convocatòria. 

 
13.5. Termini de l’actuació 

 
No més tard de 90 dies després de la presentació de l’empresa a l’Ajuntament, 
l’actuació haurà de lliurar-se en forma provisional. 
 
Cas de no poder-se assolir aquesta data, per manca de col·laboració de l’Ajuntament, 
l’empresa podrà presentar escrit justificat i documentat al SAGEL, que podrà optar per 
anul·lar l’actuació. 

 
14. Lliurament  

 
14.1. Revisió 

 
Finalitzada la fase de treballs, l’empresa comunicarà al SAGEL que la totalitat de dades 
dels béns identificats, s’han incorporat al programari GPA. 
 
El SAGEL revisarà la informació del programari GPA, emeten un informe de 
comprovació de les mateixes, que l’empresa haurà de modificar fins a superar les 
proves de revisió. 

 
14.2. Lliurament provisional 

 
En aquest moment, es lliurarà de forma provisional a l’Ajuntament un exemplar en 
paper, de la relació de béns tractats, la seva valoració i situació jurídica, i l’ajuntament 
sol·licitarà l’accés, a nivell de consulta, al programari GPA a l’Ajuntament. 

 
14.3. Lliurament definitiu 

 
L’Ajuntament disposarà de 15 dies, a partir del lliurament provisional, per presentar 
proposta d’esmenes sobre el treball rebut. Aquesta proposta d’esmenes serà enviada 
per l’Ajuntament a l’empresa, amb còpia, per correu electrònic a 
s.assistenciagel@diba.cat. 
 
L’empresa revisarà les esmenes proposades, ajustant els registres del programari 
GPA, quan siguin acceptades, o responent amb els arguments adequats quan no 
correspongui la seva acceptació. Aquesta resposta es farà directament a l’Ajuntament 
amb còpia per correu electrònic a s.assistenciagel@diba.cat, en un termini no superior 
als 15 dies de rebre les esmenes. 
 
Passats 15 dies del lliurament provisional, o havent donat resposta a les esmenes 
presentades, es donarà l’actuació per finalitzada, enviant-se, en paper, a l’Ajuntament 
la relació definitiva de béns. 
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A partir d’aquest moment l’ajuntament sol·licitarà la baixa de l’accés al programari GPA 
a l’empresa i l’alta dels usuaris propis que consideri convenient. 
  
A partir del lliurament definitiu, no s’atendrà cap esmena referida a l’actuació, sent a 
càrrec de l’Ajuntament el manteniment i/o ajustaments de l’inventari lliurat.  

 
15. Seguiment  

 
Un cop fet el lliurament definitiu, l’Ajuntament assumeix el compromís de: 

 
 Efectuar la integració amb el programari comptable, en un termini no superior als 30 dies. 
 Modificar la seva gestió  en l’àmbit econòmic, per assegurar el manteniment i 

actualització de l’inventari, dotant-se els recursos adequats per tal efecte. 
 L’abandonament d’un inventari elaborat, inhabilitarà a la Entitat per participar en futures 

convocatòries d’ajuda o suport en aquest àmbit. 
 

16. Finançament 
 

El finançament de les actuacions, en aquesta convocatòria de l’exercici 2013, serà totalment 
a càrrec de la Diputació de Barcelona, no suposant cap cost per l’Ajuntament sol·licitant. 

 
17. Renúncia o revocació de l’actuació 

 
Amb posterioritat a la concessió de l’ajut, l’actuació podrà ser revocada per dues causes: 

 
 A petició de l’Ajuntament 
 Pels fets exposats en la base 13.1, 13.3 i 13.5 

 
Segon.- Aprovar  la convocatòria 04633/2013 d’aquests ajuts en espècie per un import 
màxim de cent cinquanta mil (150.000) €, el contingut de la qual consta incorporat a 
les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Retenir la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
cent cinquanta mil (150.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/2B000/938A0/22790 del pressupost de l’exercici  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. 
 
25.- Decret de la Presidència, de data 28 de gener de 2013, relatiu al nomenament 
dels Interventors/es delegats/des dels Organismes Autònoms i Consorcis 
assignats a la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel President Delegat de l’Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns, acorda restar assabentada del present Decret, que és del tenor 
literal següent: 
 
Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals la de secretaria, 
comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i el control i fiscalització 
interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i 
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recaptació, de conformitat amb l’article 1.1 del Reial decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, i la disposició addicional segona, apartat 1, de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
La responsabilitat administrativa de les funcions de control i fiscalització interna de la 
gestió econòmico-financera i pressupostària, així com de la comptabilitat, previstes als 
articles 4 i 6 RD 1174/1987, corresponen a la Intervenció, d’acord amb l’article 14.1 del 
mateix cos legal.  
 
L’article 17.2 RD 1174/1987 permet que les funcions de control i fiscalització interna de 
la gestió econòmico-financera i pressupostària puguin ser encomanades per la 
Corporació a funcionaris propis de la mateixa que no tinguin habilitació de caràcter 
nacional, a proposta de la persona titular de la Intervenció i que actuaran com a 
delegats seus. Aquesta mateixa previsió consta a l’article 43.1 del Reglament orgànic 
de la Diputació de Barcelona, text refós, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona núm. 42, de data 18 de febrer de 2003. 
 
El règim jurídic de la delegació de competències està contingut a l’article 8 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, així com en el seu precedent normatiu bàsic, constituït per 
l’article 13 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de las Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú.  
  
A finals del mes de gener, o com a més tard a principis del mes de febrer d’enguany, 
està prevista la jubilació d’un dels funcionaris que exerceix les funcions d’interventor 
delegat, i un altre està en situació d’incapacitat laboral transitòria, amb una previsió de 
durada superior als dos mesos. Aquesta circumstància requereix que les funcions 
exercides per aquests funcionaris en els organismes que tenen assignats, siguin 
prestades per altres interventors delegats; en el cas dels organismes assignats al 
funcionari que deixa de prestar serveis a la Corporació, amb caràcter definitiu, i en els 
assignats al funcionari en situació d’incapacitat transitòria, amb caràcter provisional i 
fins la seva reincorporació.  
 
En virtut de tot l’anterior, es proposa I'adopció de la següent 

 

RESOLUCIÓ 
 
Primer.- Ratificar, amb efectes del dia 1 de febrer de 2013, als funcionaris que es 
detallen tot seguit com a interventors delegats al següents organismes o consorcis: 
 
Pere Seuba Hernández 
 
- Institut del Teatre  
- Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo - Centre Ernest Lluch 
- Consorci del Parc del Foix  
- Consorci del Parc Serralada de la Marina  
- Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat  
- Fundació Pública Casa Caritat   
- Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local (CEMICAL) 
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Carles Bayen Fernández 
 
- Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa  
- Consorci del Patrimoni de Sitges   
- Fundación Democracia y Gobierno Local - ASSESSORAMENT-  
- Fundació Privada Palau  
- Organisme Autònom Local "Patronat d'Apostes" 
 
Lina González Pérez 
 
- Consorci de les Drassanes de Barcelona  
- Consorci de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
 
Àngela Ferrer Fontana 
 
- Organisme de Gestió Tributària 
 
Segon.- Les funcions assignades per delegació de la interventora general als 
funcionaris esmentats a la present resolució són les que a títol enunciatiu figuren a 
l’article 4 del RD 1174/1987, i què corresponen a les funcions genèriques de control i 
fiscalització de la gestió económico-financera i pressupostària respecte dels respectius 
organismes o consorcis. 
 
Tercer.- En el cas d’absència d’algun dels interventors nomenats, es designarà entre 
la resta d’interventors delegats, un interventor delegat accidental per cobrir 
transitòriament les funcions de I'interventor absent, a proposta de la interventora 
general o la directora dels Serveis fiscals i de Coordinació.  
 
Amb caràcter transitori, i fins que es produeixi la seva alta mèdica, les funcions 
exercides per la funcionària Lina González Pérez ho seran per Carles Bayen 
Fernández, respecte del Consorci de les Drassanes de Barcelona, i per la interventora 
general, Teresa M. Raurich Montasell, per quant al Consorci Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona  
 
Quart.- Deixar sense efecte qualsevol resolució que en tot o en part s’oposi al que 
s’estableix en els anteriors apartats, en particular. 
 
Cinquè.- Donar compte a la Junta de Govern d’aquesta resolució als efectes del seu 
coneixement. 
 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
26.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació del Fons de prestació 
destinat al suport dels serveis socials bàsics any 2011 en el marc del Règim de 
concertació de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació 
XBMQ 2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada per la 
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Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de gener de 2011 (BOPB de 14 de febrer 
de 2011), es va aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons 
de prestació de suport als serveis socials bàsics-Any 2011, en el marc de l’àmbit de 
suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011. 
 
Per Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local, de data 28 de març de 2012, 
es va aprovar una pròrroga general de justificació, fins el 30 de juny de 2012, d’aquest 
fons de prestació.  
 
Vist que als efectes del tancament i liquidació, és donen les següents situacions: 
 
- Reduccions per manca de justificació. 
- Revocacions per manca de justificació i per no acceptació de l’ajut. 

 
Vistos l’apartat 10.2.d) i 10.4.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 ) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el tancament i liquidació del fons de prestació per al suport als 
serveis socials bàsics–Any 2011, per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’àmbit de 
suport a serveis i activitats del Pla de Concertació. 
 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts, que s’indiquen a continuació, 
concedits per Acord de la Junta de Govern, de data 27 de gener de 2011, per manca 
de justificació: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Nº Exped. Orgànic Ens local NIF 
Codi 

XBMQ 
Descripció 

Import
aprovat 

Nº docum. Posició 
Aplicació 

Pressupostària 

Docum.
Ajust de

valor 
agrupat

Import a
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

revocació 
Motiu 

2010/0009869 60101 Aj. Bellprat P0802100H 11Y70551
Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000040 19 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Capolat P0804400J 11Y70530
Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000040 40 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. Castellar 

de n’Hug 
P0805100E 11Y70523

Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000040 46 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Gallifa P0808600A 11Y70493
Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000040 81 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 Aj. La Quar P0817600J 11Y70413
Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000040 159 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Sagàs P0818700G 11Y70403
Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000040 168 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. Sta. 

Maria Merlès 
P0825500B 11Y70349

Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000040 222 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. Viver i 
Serrateix 

P0830900G 11Y70305
Fons prestació 
serveis socials 

bàsics 
600 € 1103000049 15 G/60101/231A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 
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Tercer.- Sol·licitar als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, per 
revocació, dels següents imports: 
 

Ens local NIF Import a reintegrar 
Aj. Bellprat P0802100H 600 € 
Aj. Capolat P0804400J 600 € 
Aj. Castellar de n’Hug P0805100E 600 € 
Aj. Gallifa P0808600A 600 € 
Aj. La Quar P0817600J 600 € 
Aj. Sagàs P0818700G 600 € 
Aj. Sta. Maria Merlès P0825500B 600 € 
Aj. Viver i Serrateix P0830900G 600 € 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Exped. Orgànic Ens local NIF 
Codi 

XBMQ 
Descripció 

Import
aprovat 

Nº docum. Posició 
Aplicació 

Pressupostària 

Docum.
Ajust de

valor 
agrupat 

Import a
retornar 

de 
bestreta 

Import 
baixa 

reducció 
Motiu 

2010/0009869 60101 Aj. Argençola P0800800E 11Y70561

Fons 
prestació 
serveis 
socials 
bàsics 

600 € 1103000040 7 G/60101/231A0/46280   48,68 € 48,68 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Orpí P0815100C 11Y70435

Fons 
prestació 
serveis 
socials 
bàsics 

600 € 1103000040 135 G/60101/231A0/46280   48,68 € 48,68 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. St. Jaume 

Frontanyà 
P0821500F 11Y70379

Fons 
prestació 
serveis 
socials 
bàsics 

600 € 1103000040 189 G/60101/231A0/46280   54,11 € 54,11 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. 

Vallgorguina 
P0829500H 11Y70318

Fons 
prestació 
serveis 
socials 
bàsics 

2.850,10 
€ 

1103000040 248 G/60101/231A0/46280   0 € 250,10 € 
Manca 

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

Ens local NIF 
Import a 

reintegrar 
Aj. Argençola P0800800E 48,68 € 
Aj. Orpí P0815100C 48,68 € 
Aj. St. Jaume Frontanyà P0821500F 54,11 € 

 
Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la 
notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona 2013  
0646 14 0200127175 o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació 
 
Sisè.- Notificar, en la part que els afecta, els presents acords als interessats.  
 
27.- Dictamen que proposa el tancament i liquidació del Fons de prestació 
destinat al suport dels serveis socials d’atenció domiciliària any 2011 en el marc 
del Règim de concertació de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de 
Concertació XBMQ 2008-2011.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada 
per la Vicepresidenta Quarta i Presidenta Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, 
aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Per acord de la Junta de Govern, de data 27 de gener de 2011 (BOPB de 14 de febrer 
de 2011), es va aprovar la resolució de l’acció de suport econòmic consistent en fons 
de prestació de suport als serveis socials d’atenció domiciliària-Any 2011, en el marc 
de l’àmbit de suport als serveis i activitats del Pla de Concertació Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat 2008-2011. 
 
Per Decret del Diputat delegat per a la Cooperació Local, de data 28 de març de 2012, 
es va aprovar una pròrroga general de justificació, fins el 30 de juny de 2012, d’aquest 
fons de prestació.  
 
Vist que als efectes del tancament i liquidació, és donen les següents situacions: 
 
- Reduccions per manca de justificació. 
- Revocacions per manca de justificació i per no acceptació de l’ajut. 

 
Vistos l’apartat 10.2.d) i 10.4.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 ) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el tancament i liquidació del fons de prestació per al suport als 
serveis socials d’atenció domiciliària–Any 2011, per a l’atorgament d’ajuts econòmics 
de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de Concertació. 
 
Segon.- Donar de baixa per revocació els ajuts, que s’indiquen a continuació, 
concedits per Acord de la Junta de Govern, de data 27 de gener de 2011, per manca 
de justificació o per no acceptació: 
 



 

Nº Exped. Orgànic Ens local NIF 
Codi 

XBMQ 
Descripció 

Import 
aprovat 

Nº docum. Posició
Aplicació 

Pressupostària 

Docum.
Ajust de

valor 
agrupat 

Import a
retornar 

de 
bestreta

Import
baixa 

reducció 
Motiu 

2010/0009869 60101 Aj. Bellprat P0802100H 11Y70038
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 109 G/60101/233A0/46280   0 € 600 € 
No 

acceptació 

2010/0009869 60101 Aj. Capolat P0804400J 11Y70060
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 111 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. Castellar 

de n’Hug 
P0805100E 11Y70066

Fons prestació 
finançament 

SAD 
600 € 1103000486 98 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Gallifa P0808600A 11Y70105
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 104 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Gisclareny P0809200I 11Y70110
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 117 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Montclar P0812900I 11Y70143
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 105 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Orpí P0815100C 11Y70162
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 101 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Quar, La P0817600J 11Y70186
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 113 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Sagàs P0818700G 11Y70195
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 102 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. Sta. Maria 

de Merles 
P0825500B 11Y70250

Fons prestació 
finançament 

SAD 
600 € 1103000486 103 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 

Manca 
justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. Viver i 
Serrateix 

P0830900G 11Y70293
Fons prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 95 G/60101/233A0/46280   600 € 600 € 
Manca 

justificació 

 



 133/203

Tercer.- Sol·licitar als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, per 
revocació, dels següents imports: 
 

Ens local NIF 
Import a 

reintegrar 
Aj. Capolat P0804400J 600 € 
Aj. Castellar de N-hug P0805100E 600 € 
Aj. Gallifa P0808600A 600 € 
Aj. Gisclareny P0809200I 600 € 
Aj. Montclar P0812900I 600 € 
Aj. Orpí P0815100C 600 € 
Aj. Quar, La P0817600J 600 € 
Aj. Sagàs P0818700G 600 € 
Aj. Sta. Maria de Merles P0825500B 600 € 
Aj. Viver i Serrateix P0830900G 600 € 

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



 

 
 
 
 

Nº Exped. Orgànic Ens local NIF 
Codi 

XBMQ 
Descripció 

Import 
aprovat 

Nº docum. Posició
Aplicació 

Pressupostària 

Docum.
Ajust 

de 
valor 

agrupat

Import a
retornar 

de 
bestreta

Import
baixa 

reducció 
Motiu 

2010/0009869 60101 Aj. Argençola P0800800E 11Y70050

Fons 
prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 94 G/60101/233A0/46280   398,32 € 398,32 € 
Manca de 
justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Bruc, El P0802500I 11Y70034

Fons 
prestació 

finançament 
SAD 

2.060,82 € 1103000486 33 G/60101/233A0/46280   0 € 382,07 € 
Manca de 
justificació 

2010/0009869 60101 Aj. Granera P0809400E 11Y70112

Fons 
prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 114 G/60101/233A0/46280   355,49 € 355,49 € 
Manca de 
justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. St. Quirze 

Safaja 
P0823900F 11Y70235

Fons 
prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 79 G/60101/233A0/46280   337,99 € 337,99 € 
Manca de 
justificació 

2010/0009869 60101 
Aj. Sta. Maria 

de Miralles 
P0825700H 11Y70251

Fons 
prestació 

finançament 
SAD 

600 € 1103000486 108 G/60101/233A0/46280   48,68 € 48,68 € 
Manca de 
justificació 
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Cinquè.- Sol·licitar als Ajuntaments, que tot seguit es relacionen, el reintegrament, per 
manca de justificació, dels següents imports: 
 

Ens local NIF 
Import a 

reintegrar 
Aj. Argençola P0800800E 398,32 € 
Aj. Granera P0809400E 355,49 € 
Aj. St. Quirze Safaja P0823900F 337,99 € 
Aj. Sta. Maria de Miralles P0825700H 48,68 € 

 
Aquest reintegrament es farà efectiu en el termini dels 15 dies hàbils següents a la 
notificació de la present resolució, comptadors a partir de l’endemà de la recepció, 
mitjançant transferència bancària al compte corrent de la Diputació de Barcelona 2013  
0646 14 0200127175 o bé efectuant el pagament a la Tresoreria de la Corporació 
 
Sisè.- Notificar, en la part que els afecta, els presents acords als interessats.  
 
28.- Dictamen que proposa l’aprovació de la convocatòria i bases per a 
l’atorgament de subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre en l’àmbit 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència de Serveis de Benestar Social i 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania per a l’any 2013.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
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 de Barcelona 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 es la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb 
allò previst a l’article 22 de la LGS. 
 
Atès que des de la Gerència de Serveis de Benestar Social i des de la Gerència de 
Serveis d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les persones es vol fomentar la 
realització d’activitats de benestar social, d’igualtat i ciutadania i de suport a les 
accions destinades a promoure la cohesió social, la inclusió social i el suport a les 
famílies més vulnerables socialment a la província de Barcelona. 
 
Vist que l’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és d’un milió 
d’euros (1.000.000) € dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar 
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Social serà de set-cents deu mil (710.000) € que aniran a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 60100/231A0/489.01, i la quantitat estimada per a l’àmbit d’Igualtat i 
Ciutadania serà de dos-cents noranta mil (290.000) € que es carregaran a l’aplicació 
pressupostària 60300/232A1/489.00 del Pressupost de l’any 2013 de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Vist el punt 18 de la base 30 de les Bases d’execució del pressupost 2013 de la 
Diputació de Barcelona que fa referència als expedients administratius que per la seva 
naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d’un centre gestor, d’una 
o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a aplicacions 
pressupostàries dels seus respectius orgànics. 
 
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. 
 
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 e) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d’atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les persones eleva 
a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar les “Bases reguladores en règim de concurrència competitiva per a 
l’atorgament de subvencions en l’àmbit de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Gerència 
de Serveis de Benestar Social i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la 
Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2013”, el 
text íntegre de les quals és el següent: 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA DE L’ÀREA 
D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA A FAVOR 
D’ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE, ANY 2013 
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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 que atorgui la Diputació de 
Barcelona a través de l’Àrea d’Atenció a les Persones, destinades a finançar projectes en 
matèria d’Igualtat, Ciutadania i  Benestar Social que tinguin com a objectiu la inclusió social, 
la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de 
situacions de vulnerabilitat, i de la promoció d’actituds i capacitats de les persones i 
col·lectius, així com el foment de la igualtat dels drets i deures entre totes les persones i 
col·lectius. 
 
Aquests projectes s’hauran d’emmarcar en un dels següents àmbits d’activitat: l’àmbit del 
Benestar Social i l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania. 
 
Pel que fa a l’àmbit del Benestar social, s’hauran de concretar en el finançament d’aquelles 
activitats adreçades als següents objectius específics: 

 
a] Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió. 
b] Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies. 
c] Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió. 
d] Activitats que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat d’oportunitats, la participació, la 

lluita contra l’estigma i la integració social de les persones amb discapacitat i/o trastorn 
mental.   

e] Activitats que promoguin l’envelliment actiu i la millora de la qualitat de vida de les 
persones grans. 

f] Activitats que fomentin l’autonomia personal i el suport a les famílies cuidadores.  
g] Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social. 
 
Pel que fa a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, s’hauran de concretar en el finançament 
d’aquelles activitats adreçades als següents objectius específics: 

 
a] Accions que garanteixin l'arrelament de les persones nouvingudes tant pel que fa l'accés 

a la informació bàsica com l'ús normalitzat als serveis i recursos socials bàsics 
(coneixement de l'entorn, aprenentatge de la llengua, assessorament laboral...). 

b] Activitats que promoguin la convivència i la interacció entre les persones nouvingudes i 
autòctones als espais públics, a les comunitats de veïns, als equipaments públics dels 
barris i als municipis de la demarcació de Barcelona. 

c] Fomentar accions i activitats de promoció de les polítiques de gènere que facilitin l’impuls 
d’accions d’apoderament i lideratge de les dones. 

d] Articular una resposta integral vers la violència masclista i domèstica per tal d’avançar en 
la seva eradicació. 

e] Afavorir projectes innovadors per a la inclusió de la perspectiva de gènere i la 
transversalitat en diferents àmbits per avançar en els nous reptes de les polítiques 
públiques: urbanisme, educació, salut, seguretat, entre altres. 

f] Afavorir l’autonomia i l’emancipació de la gent jove a través de la formació i l’ocupabilitat. 
g] La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa. 

 
2. Finalitat de les subvencions 

 
La finalitat de les subvencions és afavorir les actuacions d’inclusió i promoció social així com 
les polítiques de promoció del foment de la igualtat de drets i deures entre totes les 
persones, fomentant el treball transversal i en xarxa entre els diferents agents que actuen en 
el món local. 
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D’altra banda, en un moment com l’actual on la conjuntura econòmica comporta l’increment 
de les situacions de vulnerabilitat en els municipis de la província i on les necessitats que 
afronten les persones són cada cop més complexes, es fa encara més necessari articular 
respostes conjuntes adreçades a les persones i famílies en risc o situació d’exclusió social, i 
per a que totes les persones, independentment de la seva edat, sexe o origen, puguin viure 
amb la major plenitud possible i en condicions d’igualtat, llibertat i respecte. 
 
No es subvencionaran actuacions o actes puntuals com exposicions, congressos, jornades, 
festes, publicacions, premis, estudis o investigacions. 
 
Tampoc es subvencionaran projectes de Respir, ja que l’Àrea d’Atenció a les persones farà 
una convocatòria específica 2013 per a entitats que desenvolupen activitats de Respir. A 
efectes d’aquesta convocatòria s’entén per activitats de Respir aquelles que tenen per 
finalitat prestar suport a les famílies que tenen al seu càrrec persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental, mitjançant l’atenció temporal del seu familiar durant un mínim de 24 hores. 

 
3. Període d’execució 

 
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar 
activitats desenvolupades durant el període 1 de gener de 2013 i 31 de desembre de 2013. 

 
4. Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los 

 
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones jurídiques legalment 
constituïdes que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que 
no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). 
 
Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites 
al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de 
Barcelona. 
 
Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil. 
 
La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, 
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a la base següent. 

 
5. Documentació a aportar 

 
Cada entitat només podrà presentar un únic projecte i, per tant, una única instància. A la 
sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:  

 
a] *Fotocòpia del  DNI del/de la  representant legal. 
b] *Escriptura de constitució o Estatuts. 
c] *Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que 

acrediti la representació legal del/de la sol·licitant. 
d] *Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
e] *Inscripció registral de l’entitat. 
f] Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de 

beneficiari/ària d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
g] Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per  a 

l’atorgament de la subvenció, d’acord amb l’Annex 3 del model normalitzat. 
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h] Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i 
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur, d’acord amb l’Annex 3 del model 
normalitzat. 

i] Memòria del projecte/activitat a realitzar pel que es demana la subvenció, d’acord amb 
l’Annex 1 del model normalitzat, contemplant específicament els apartats següents:  
 A l’apartat “Dades de la convocatòria” del model normalitzat de sol·licitud i els seus 

annexos, caldrà especificar necessàriament un únic Àmbit d’activitat per al qual es 
desenvolupa el projecte. 

 A l’apartat “Descripció de les activitats” de l’Annex 1, com a mínim s’especificarà: títol 
i descripció del projecte, activitats que en formaran part, justificació o diagnosi de les 
necessitats, població diana, la cobertura territorial especificant els municipis de les 
persones beneficiaries del projecte, metodologia, pla de treball, trajectòria i 
experiència de l’entitat, coordinació/participació en xarxes (serveis municipals, pla 
local d’inclusió social, xarxes d’entitats,...), pla de comunicació i difusió del projecte, 
així com la composició de l’equip de treball, les funcions i el sistema de coordinació. 

 L’apartat “Objectius o resultats que es pretenen aconseguir” de l’Annex 1, com a 
mínim ha de descriure: objectius, resultats esperats, així com el sistema de seguiment 
i d’indicadors d’avaluació. 
Els apartats “Descripció de les activitats” i “Objectius o resultats que es pretenen 
aconseguir” no cal que es desenvolupin exclusivament dins l’espai delimitat de 
l’Annex 1 del model normalitzat. Es poden utilitzar fins a un màxim de 10 fulls DIN_A4 
addicionals. 

j] Pressupost previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb l’Annex 
2 del model normalitzat. 
 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, anirà degudament signada pel sol·licitant i serà original o còpia degudament 
autenticada (compulsada). 
 
Per a realitzar la compulsa de les fotocòpies caldrà aportar la documentació original als 
efectes de comprovació. La compulsa de les fotocòpies de la documentació es realitzarà en 
el moment del lliurament de la sol·licitud en el mateix Registre General de Documents de la 
Diputació de Barcelona, motiu pel qual és indispensable que l’entitat concursant porti la 
documentació original i les fotocòpies a compulsar. 
 
La presentació dels documents marcats amb asterisc que s’hagin aportat en convocatòries 
anteriors, es podran obviar i substituir per una declaració responsable per escrit on es faci 
constar que des de la data de l’anterior presentació no s’ha produït cap canvi o variació 
respecte de la documentació corresponent, tal com preveu l’article 35 de la llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
administratiu comú (en endavant LRJAPPAC). 

 

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds 
 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de 
les presents bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà als 20 
dies naturals de la mateixa. 
 
Les sol·licituds hauran de presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model 
normalitzat, que serà signat pel representant legal de l’entitat. Aquest model, així com els 
seus annexos per a les declaracions exigides a la base 5a., apartats f], g], h] i j] podran 
trobar-se indistintament als llocs web següents: 

 
http://www.diba.cat/web/benestar/subvencions-entitats-2013 
http://www.diba.cat/web/aic/subvencions-entitats-2013 
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Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida a la base 5a., s’hauran de 
presentar a qualsevol de les oficines de Registre de la Diputació de Barcelona. 
 
També es podran presentar per qualsevol dels mitjans que preveu l’article 38.4 de la 
LRJAPPAC. 
 
Tota la documentació escrita es podrà acompanyar, a més, d'una còpia en suport electrònic 
(llapis usb o cd-rom) en el moment de fer la sol·licitud. 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  

 
7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació 

 
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al 
sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, 
procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries, amb la 
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud. 

 
8. Procediment de concessió 

 
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases 
Reguladores serà el de concurrència competitiva. 

 
9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció 

 
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop 
aplicats els criteris objectius determinats en la present base. 
 
Amb caràcter general, per a la valoració de les sol·licituds presentades es tindrà en compte 
la fonamentació, oportunitat i viabilitat del projecte, la coherència de l’estructura interna, el 
nivell de concreció de les activitats descrites així com la incorporació d’elements d’avaluació 
de la qualitat. 
 
La valoració tindrà un màxim de 100 punts. Els projectes i/o accions subvencionades caldrà 
que obtinguin un mínim de 65 punts en aquesta valoració per a ser estimats. 
 
Aquesta puntuació es distribuirà segons el següent barem de criteris específics: 
1. Que la proposta determini la població diana a la qual va dirigida la intervenció i els 

objectius quantificats d’impacte que es pretenen assolir: fins a un màxim de 15 punts. 
2. Que la proposta descrigui clarament la metodologia, els sistemes d’organització, control i 

seguiment de l’activitat, així com els mitjans de difusió, d’avaluació i especificació dels 
mitjans necessaris per a l’execució del projecte: fins a un màxim de 15 punts. 

3. Que la proposta incorpori la coordinació amb els serveis municipals, institucions, entitats, 
plans locals i/o altres xarxes que treballen per afavorir la consecució dels objectius en 
matèria de benestar social, igualtat i ciutadania: fins a un màxim de 15 punts. 

4. Que el impacte social de l’actuació sigui d’àmbit supralocal a la demarcació de Barcelona 
i/o liderada per una federació d’entitats o similar : fins a un màxim de 15 punts. 

5. Que en funció de l’objectiu dels projectes o activitats, la proposta incorpori: 
 Infància, adolescència i famílies: foment de les accions dirigides a la prevenció, la 

promoció, la detecció i l’atenció. 
 Inclusió social i lluita contra la pobresa: foment de les accions dirigides a la prevenció, 

la promoció, la detecció i l’atenció de persones en situació d’exclusió i foment de la 
inclusió social. 
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 Persones amb discapacitat i/o trastorn mental: foment de la igualtat, participació i 
lluita contra l’estigma per a la plena integració social i la millora de qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat i/o trastorn mental. Es prioritzaran els projectes que 
contemplin la major vulnerabilitat econòmica i social d’aquestes persones. 

 Persones grans: foment de l’envelliment actiu i de la qualitat de vida de les persones 
grans, tot considerant la diversitat existent en aquest grup de població. 

 Drogodependències: foment d’intervencions psico-educatives en joves en situació de 
risc i accions que promouen la inserció socio/laboral i milloren la qualitat de vida de  
persones exdrogodependents i/o afectades pel VIH i les seves famílies. 

 Igualtat i drets civils: que la proposta incorpori la perspectiva d’igualtat de gènere en 
àmbits d’actuació municipal  i donin resposta a les necessitats locals en diversos 
temes com: el lideratge i l’apoderament de les dones, la recuperació de la cultura i 
història de les dones, la prevenció de la violència masclista i domèstica, la 
coeducació, la salut, entre altres. I/o que la proposta tingui en consideració el treball 
pels drets civils i la interseccionalitat dels eixos de discriminació tal i com indica la 
Unió Europea. 

 Diversitat i ciutadania: que el projecte fomenti la participació de la població immigrada, 
la igualtat d’oportunitats i la igualtat de tracte i promogui la convivència ciutadana i la 
cohesió social. 

 Joventut: que el projecte es situï dins de l’àmbit de les polítiques de joventut, 
especialment de l’acompanyament i l’ocupabilitat dels joves i que hi incorpori la seva 
participació. 

 
Aquest criteri es podrà valorar fins a un màxim de 40 punts.   
 

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària   
 

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en 
les presents bases i convocatòria serà d’un milió d’euros  (1.000.000) € dels quals, la 
quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social serà de set-cents deu mil (710.000) € 
que aniran a càrrec de l’aplicació pressupostària 60100/231A0/489.01, i la quantitat 
estimada per a l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania serà de dos-cents noranta mil (290.000) € que 
es carregaran a l’aplicació pressupostària 60300/232A1/489.00 del Pressupost de l’any 
2013 de la Diputació de Barcelona.  

 
11. Import individualitzat de les subvencions 

 
L’import a concedir a cadascun dels projectes subvencionats es determinarà de forma 
proporcional al cost del projecte entre les entitats sol·licitants i en relació als punts assignats 
en la valoració en aplicació del previst a la base 9. 
 
L’import i percentatge de les subvencions individuals que s'atorguin no excedirà, en 
qualsevol cas, del 50% del cost total dels projectes/activitats subvencionades. 
 
Les subvencions individuals s’aniran atorgant seguint les normes descrites en aquesta base 
i, com a màxim, fins a esgotar les consignacions pressupostàries fixades en la base anterior. 

 
12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió 

 
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment d’atorgament de les subvencions 
previstes en les presents bases serà la Coordinació de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona. 
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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: 

 
a] La Vicepresidenta segona de l’Àrea d’Atenció a les persones qui presidirà la comissió. 
b] El Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum o persones en qui delegui. 
c] La Diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
d] Un representant de la Presidència d’aquesta Corporació. 
e] La Coordinadora de l’Àrea d’Atenció a les Persones, o persona en qui delegui. 
f] El Coordinador de matèria d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social, o persona en qui 

delegui. 
g] El Gerent de Serveis de Benestar Social, o persona en qui delegui. 
h] La Gerent de Serveis d’Igualtat i Ciutadania, o persona en qui delegui. 
i] El cap de l’Oficina de Suport Intern, qui actuarà també com a secretari i elaborarà les 

actes. 
 

L’òrgan competent de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions 
serà aquell que es determini d’acord amb la normativa sobre delegacions de competències i 
atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no 
esgotar el crèdit total previst. 

 
13. Termini de resolució i de notificació o 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 tres 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. 

 
14. Acceptació de la subvenció 

 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes a partir 
de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les 
seves objeccions. 
 
Per aquelles subvencions en què s’efectuï un pagament avançat o bestreta, en els termes 
que s’especifica en la base 20a. d’aquestes Bases, caldrà l’acceptació expressa per part de 
l’entitat beneficiària. 
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15. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució 
 

Amb posterioritat a l’acord de concessió, i abans del dia 25 d’octubre de 2013, es podrà 
modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la beneficiari/ària, l’import, algunes de les 
activitats del projecte, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions, sempre que 
aquesta modificació no alteri la finalitat perseguida amb la concessió de la subvenció, quan 
no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents: 

 
a] Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 

subvenció. 
b] Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, 

ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de la Diputació 
superin el cost total del projecte o de l’activitat subvencionada. 

c] Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import exigit a 
les presents bases. 
 

16. Compatibilitat amb d’altres subvencions 
 

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat. Tanmateix, no seran 
compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres Àrees de la Diputació de Barcelona 
per al mateix projecte. 
 
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. 

 
17. Obligacions dels beneficiaris 

 
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les 
especificades a l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
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. 

 
a] 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. 

 
b] Els/les perceptors/res de les subvencions que realitzin una proposta motivada de 

modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la base 15, hauran 
d’adreçar una sol·licitud a l’Àrea d’Atenció a les Persones presentant-la al Registre 
General de Documents de la Diputació de Barcelona. La proposta es considerarà 
desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la 
seva presentació, no s’ha dictat resolució expressa. 

 
c] Els/les beneficiaris de les subvencions hauran de proporcionar totes les dades 

quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea d’Atenció a les Persones. 
 
d] Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

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

 
f] El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar 

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les 
diverses partides que l’integren, a més d’allò indicat a l’apartat b) d’aquesta mateixa base 
17. 

 
g] 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 de les subvencions d’aquesta convocatòria. 

 
h] Si la despesa concreta supera la quantia de divuit mil (18.000) €, per les despeses 

consistents en subministraments o prestació de serveis, el beneficiari/ària haurà d’haver 
sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa 
econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les despeses 
subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el 
subministrin o el prestin, o quan la despesa s’hagi dut a terme abans de la sol·licitud de 
la subvenció. Aquesta informació s’haurà de fer constar en la documentació que 
s’acompanyi a la justificació de la subvenció. 

 
i] Els/les beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció 

pública concurrent que no s’hagi declarat a la sol·licitud i s’hagi obtingut amb posterioritat 
a ser-li atorgada la de la Diputació de Barcelona. 

 
j] Els/les beneficiaris/àries de les subvencions hauran de designar un/a interlocutor/a i 

col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà 
dirigit i supervisat per personal de l'Àrea d'Atenció a les Persones 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas 
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció 
concedida. 

 
18. Despeses subvencionables 

 
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables, aquelles que de manera 
indubtable responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectuïn en el termini 
establert en aquestes Bases Reguladores. L’activitat que origina la despesa ha de ser 
necessària per a l’execució del projecte subvencionat i ha de quedar reflectida en la 
Memòria d’activitats que l’acompanya. 
 
En aquest sentit, els sous i salaris del personal tècnic implicat directament amb el projecte o 
l’activitat subvencionada podran considerar-se despeses subvencionables i caldrà 
especificar-ne la seva dedicació al formulari utilitzat per fer-ne la justificació. 
 
Pel que fa a despeses indirectes (sous i salaris del personal administratiu o directiu, 
lloguers, subministraments, material d’oficina, etc.) no podran superar el 5% de l’import de 
les despeses directes que s’imputin a la subvenció atorgada. 
 
En cap cas es consideraran despeses subvencionables les següents: 
1. Dietes i manutenció. 
2. Adquisició de béns materials i equipaments inventariables. 
3. L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari pugui repercutir-lo 
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19. Subcontractació 
 

No està permesa la subcontractació de la gestió i control del projecte/activitat 
subvencionada. 

 
20. Forma de pagament 

 
El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà prèvia presentació, dins del termini 
establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen. 
 
Excepcionalment, i atesa la finalitat de la present convocatòria i del context econòmic actual 
amb dificultats de finançament en general, i en particular per a les entitats, així com la 
necessitat d’aquestes de disposar de crèdit per desenvolupar els seus projectes, en cas de 
sol·licitar-ho i motivar-ho degudament, es podrà atorgar una bestreta del 50% de la 
subvenció concedida. El 50% restant es pagarà al justificar el 100% de l’activitat. 
 
En el cas que no s’opti pel pagament anticipat o bestreta, es podran efectuar pagaments a 
compte a mesura que es vagin presentant justificacions d’una part de l’activitat realitzada. 

 
21. Termini i forma de justificació 

 
1) Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 31 de març de 
2014. 
 
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models 
normalitzats que es troben als llocs web que s’indiquen a la base 6ena. i amb el següent 
contingut: 

 
Opció A: (Per subvencions d’import superior a 20.000 €) 

 
Model de justificació (total o parcial), acompanyat dels justificants de despesa, que 
contindrà: 

 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases i convocatòria, 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 la Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS).  
 

Opció B: (Per subvencions d’import inferior a 20.000 €) 
 
Model de justificació (total o parcial), que contindrà: 

 
a] Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les 

presents bases i convocatòria, 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 RLGS. 
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2) En la confecció de la memòria de l’actuació, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar: 

 
a] Número de beneficiaris i/o famílies ateses. 
b] Nombre de municipis beneficiaris del projecte. 
c] Altra informació quantitativa d’impacte. 

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

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

atorgada.  
 
b] S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat, l’import del qual haurà de ser com a mínim el 

doble del de la subvenció concedida. 
 
c] 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. 

 
d] Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat 

realitzada amb anterioritat a l’acabament del període d’execució i hagi estat efectivament 
pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.  

 
22. Incidències en la justificació 

 
a) Manca de justificació. 

 
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 
s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la presenti 
en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà que 
sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció 
amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu 
pagament. 
 

b) Deficiències en la justificació. 
 

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies 
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de 
l’endemà  que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la 
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent 
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament. 

 
23. Mesures de garantia 

 
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del pagament 
de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de les seves 
beneficiaris/àries. 
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24. 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/la beneficiari/ària, la quantitat 
concedida i la finalitat de la subvenció en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
25. Mesures de difusió del finançament públic 

 
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona 
en l’execució de l’activitat, en tota la documentació i publicitat generada per l’esmentat 
projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, anuncis i altres elements de 
propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, programes informàtics o 
qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del producte resultant de la 
col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de Barcelona (d’acord amb el 
manual d’estil de la Diputació de Barcelona 
http://www.diba.cat/web/comunicacio/marca/marca ). 

 
26. 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/ària que hagi percebut la 
subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la 
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte; per 
incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o 
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits 
previstos en la normativa de la LGS. 
 
Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part de les 
quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de 
la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del reintegrament. 

 
27. Obligats al reintegrament   

 
Respondran solidàriament del reintegrament l’entitat beneficiària i els seus membres.  
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de l’entitat que 
no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les 
obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l’incompliment o 
consentissin el de qui d’ells depengui. També seran responsables aquells que foren 
administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d’execució i 
justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el 
moment d’iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció. 

 
28. Infraccions i sancions 

 
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, al Títol IV del Reglament de la Llei General 
de Subvencions (RD 887/2006, de 21 de juliol) i al Títol IV de l’Ordenança General de 
Subvencions de la Diputació de Barcelona. 
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29. 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, l’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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació 
concordant. 

 
30. Protecció de dades de caràcter personal 

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD), s’informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat única i exclusiva de 
gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta 
convocatòria de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobre protecció de 
dades estableix. 
 
Així mateix, s’informa a la persona interessada de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant 
escrit presentat en el Registre de la Diputació de Barcelona.” 

 
Segon.-  Aprovar la convocatòria (número 4653/2013) d’aquestes subvencions per un 
import màxim de 1.000.000 €, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors 
Bases, i pel termini que en elles s’indica. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import 
d’un milió d’euros (1.000.000) € dels quals, la quantitat estimada per a l’àmbit del 
Benestar Social serà de set-cents deu mil (710.000) € que aniran a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 60100/231A0/489.01, i la quantitat estimada per a l’àmbit 
d’Igualtat i Ciutadania serà de dos-cents noranta mil (290.000) € que es carregaran a 
l’aplicació pressupostària 60300/232A1/489.00 del Pressupost de l’any 2013 de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler de la Corporació l’anunci de 
les presents Bases Reguladores i de la convocatòria, i referir aquest anunci al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb allò que estableix l’article 
14.3 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona i l’art 124.2 
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya. 
 
29.- Dictamen que proposa la convalidació, amb efectes d’1 de gener de 2013, de 
la pròrroga del conveni subscrit el 6 de setembre de 2012 i aprovació de 
l’addenda per a promoure l’associacionisme i el lleure educatiu.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada per la Vicepresidenta Segona i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
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Vist que en data 6 de setembre de 2012, es va subscriure entre la Fundació Pere 
Tarrés i la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per a promoure 
l’associacionisme i el lleure educatiu. 
 
Vist que el pacte novè estableix que el conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2012 
i fins el 31 de desembre de 2012, podent-se prorrogar, per períodes anuals, per acord 
exprés d’ambdues parts. 
 
Vist l’informe emès pel tècnic del programa d’infància i famílies amb el vist-i-plau de la 
cap de l’Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials, favorable a la pròrroga del 
conveni esmentat per a l’any 2013. 
 
Vist  l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que permet a 
l’administració, excepcionalment, atorgar eficàcia retroactiva als actes quan 
produeixen efectes favorables a la persona interessada, sempre que els supòsits de 
fet necessaris existeixin ja en la data en la qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i 
aquesta no lesioni drets o interessos legítims d’altres persones. 
 
Vist l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que possibilita a 
l’administració convalidar els actes anul·lables, esmenant-ne els vicis que presentin, 
establint alhora que l’acte de validació produeix efecte des de la seva data, llevat del 
que es disposa anteriorment per a la retroactivitat dels actes administratius. 
 
Vist l’article 4.1.d) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vistos els articles 108 a 112  i la disposició addicional cinquena de la Llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
 
Vist el punt 18 de la base 30 de les bases d’execució del pressupost de 2013 de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Vist el punt 3.4.i.3) de la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Convalidar amb efectes d’1 de gener de 2013, la pròrroga del conveni 
subscrit el 6 de setembre de 2012 entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Pere 
Tarrés, amb domicili al carrer Numància, 149-151; 08029 de Barcelona i amb NIF: R-
5800395-E, per a promoure l’associacionisme i el lleure educatiu. 
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Segon.- Aprovar, l’Addenda al conveni subscrit, en data 6 de setembre de 2012, entre 
la Diputació de Barcelona i la Fundació Pere Tarrés, la minuta de la qual es transcriu a 
continuació: 

 
“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA I LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS PER A PROMOURE 
L’ASSOCIACIONISME I EL LLEURE EDUCATIU 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per la Vice-presidenta 2a. i Presidenta 
Delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i facultada 
d’acord amb la Refosa 1/2013, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 882/13, de data 14 de febrer de 2013; assistida per la secretària delegada,  Sra. Laura 
Esquerda Fontanills, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la 
Corporació núm.: 3538/12, de 2 de maig de 2012, publicat al BOPB de 16 de maig de 2012. 
 
FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb domicili al carrer Numància, 149-151; 08029 de Barcelona 
i amb NIF: R-5800395-E, representada pel Director General, Sr. Josep Oriol Pujol Humet, 
facultat per a aquest acte segons l’escriptura de poder vigent núm. 4.497, de data 30 de 
novembre de 2005, atorgada davant el Notari de Barcelona, Sr. Joan Carles Ollé Favaró. 
  
ANTECEDENTS 

 
I.-  Que en data 6 de setembre de 2012, es va subscriure entre la Fundació Pere Tarrés i 

la Diputació de Barcelona un conveni de col·laboració per a promoure 
l’associacionisme i el lleure educatiu. 

 
II.-  Que el pacte novè estableix que el conveni serà vigent des de l’1 de gener de 2012 i 

fins el 31 de desembre de 2012, podent-se prorrogar, per períodes anuals, per acord 
exprés d’ambdues parts. 

 
III.-  Que ambdues institucions, estan interessades en modificar el pacte primer del 

conveni que estableix el seu objecte, el pacte segon que enumera les actuacions a 
desenvolupar, el pacte quart relatiu als compromisos de col·laboració que assumeix la 
Fundació Pere Tarrés, el pacte cinquè en relació al finançament i el pacte sisè relatiu 
a la justificació de la despesa. 

 
I, per l’exposat, les parts subscriuen aquesta addenda de conveni de col·laboració i pròrroga 
del mateix obligant-se en els termes que estableixen els següents 

                 
P A C T E S 

 
Primer.- Objecte de l’addenda 
 
L’objecte és el de prorrogar, per a l’any 2013, la col·laboració  subscrita  entre les parts 
mitjançant conveni de data 6 de setembre de 2012 amb les modificacions del pacte primer 
del conveni que estableix el seu objecte, del pacte segon que enumera les actuacions a 
desenvolupar, del pacte quart relatiu als compromisos de col·laboració que assumeix la 
Fundació Pere Tarrés, del pacte cinquè en relació al finançament i del pacte sisè relatiu a la 
justificació de la despesa. 
 



 

 151/203

Segon.- Objecte del conveni  
 
Es modifica el pacte primer, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
El present conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Pere Tarrés per a la millora de l’atenció i de la qualitat en els projectes 
socioeducatius adreçats a la infància i l’adolescència en situació de risc social. A través de 
tres línies de treball: 

 
 Facilitar l’accés dels infants i adolescents a les activitats d’educació en el lleure (l’esplai, 

colònies, campaments i casals d’estiu) organitzades pels Centres d’Esplai membres del 
Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés als infants i dels 
adolescents en situació de risc social, o de famílies amb pocs recursos econòmics i, de 
manera molt especial, a aquelles que viuen en un entorn familiar i social desestructurat. 

 
 Visibilitzar la tasca d’inclusió social que es realitza des de les entitats de lleure de caire 

preventiu i transversal en l’àmbit de la infància i l’adolescència a través del suport i del 
reconeixement dels Centres d’Esplai d’Atenció Diària del MCEC (Moviment de Centres 
d’Esplai Cristians), i fomentant la coordinació amb els serveis socials municipals per una 
millor atenció a la infància i l’adolescència en risc social als municipis de la província de 
Barcelona on tinguin presència entitats de la Fundació Pere Tarrés. 

 
 Promoure i millorar els centres d’esplai de cap de setmana a través de la formació, el 

suport, la informació als centres, als monitors i monitores i la promoció dels joves 
voluntaris i la seva implicació als centres. Contribuir a la generació i la difusió de 
coneixement entorn el lleure educatiu i l’associacionisme juvenil. 

 
Tercer.- Actuacions objecte del conveni  
 
Es modifica el pacte segon, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
Acció 1. Facilitar ajuts econòmics, als Centres d’Esplai i a les famílies participants 
d’aquests en situació de vulnerabilitat i risc social, per fer possible l’accés a activitats 
d’educació en lleure i activitats de vacances. 

 
 Informar a la ciutadania del programa d’ajuts i de la seva tramitació. 
 Validar el sistema d’indicadors i de puntuació del procés d’atorgament dels ajuts. 
 Atorgament dels ajuts en funció de la puntuació (25-50-75%) 
 Recollir dades significatives i propostes de millora. 
 Reunions de coordinació i seguiment de casos amb els serveis socials municipals per 

una millor atenció a la infància i l’adolescència en risc social als municipis de la província 
de Barcelona on tinguin presència entitats de la Fundació Pere Tarrés. 

 Visibilitzar, consolidar o elaborar propostes per a la col·laboració entre les entitats de 
lleure educatiu i els Serveis Socials municipals (debilitats, amenaces, fortaleses i 
oportunitats del treball conjunt). 

 Conèixer les experiències de col·laboració que han desenvolupat en els seus municipis; 
elements d’èxit i de fracàs. 

 
Acció 2. Suport i reconeixement dels Centres d’Esplai d’Atenció Diària del MCEC 
(Moviment de Centres d’Esplai Cristians) per potenciar la tasca d’inclusió social que 
es realitza des de les entitats de lleure de caire preventiu i transversal en l’àmbit de la 
infància i l’adolescència i ampliar l’impacte de la seva acció social i educativa. 

 



 

 152/203

 Incrementar l’atenció d’infància en situació de risc per part dels Centres d’Atenció Diària, 
per poder atendre i disminuir els llistats d’espera que actualment tenen aquests centres. 

 Millorar la qualitat de l’atenció i l’acció que aquests centres estan realitzant, plantejant 
accions de millora, creació de nous projectes o reforç d’alguns dels existents per tal de 
millorar l’acció que els centres desenvolupen. 

 Impulsar les activitats de vacances com a espais inclusius i espais privilegiats d’acció 
educativa. Malgrat que els centres que són objecte d’aquest conveni tenen una realitat 
d’acció diària, és cabdal apostar per activitats de vacances, com ara els Casals d’estiu, 
les Colònies de Vacances, etc., ja que aquests esdevenen espais inclusius de primer 
nivell i permeten una acció educativa en el lleure intensiva i molt positiva per a infants 
amb situació de risc social. 

 
Acció 3. Promoure i millorar els centres d’esplai, la participació de joves voluntaris i 
la generació i difusió de coneixement entorn el lleure educatiu i l’associacionisme 
juvenil. 

 
 Impulsar els continguts especialitzats, l’intercanvi i la difusió d’informació entorn el lleure 

educatiu i l’associacionisme juvenil. 
 Promoure i millorar els centres d’esplai de cap de setmana. 
 Promoure la participació i la implicació de joves voluntaris als centres d’esplai. 

 
Quart.- Compromisos de col·laboració que assumeix la Fundació Pere Tarrés  
 
Es modifica el pacte quart, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
La Fundació Pere Tarrés es compromet i obliga a: 

 
 Integrar els seus professionals en l’equip que es constitueixi. Aquest equip dissenyarà el 

projecte i el presentarà a la Diputació de Barcelona per a la seva validació, aportant els 
seus coneixements i la seva experiència. Fundació Pere Tarrés n’assumirà la secretaria 
tècnica, i les tasques relacionades com les actes de les reunions, documents de treball, 
informes finals, etc. 

 Presentar el pla de treball i el calendari de l’acció. 
 Facilitar l’assistència tècnica a la Diputació de Barcelona en aquells temes que sobre 

l’objecte del conveni, aquesta sotmeti a la seva consideració. 
 Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides per l’Àrea 

d’Atenció a les Persones, la memòria de l’actuació justificativa de les activitats 
realitzades i els resultats obtinguts. En especial, dins de l’apartat “Resultats obtinguts”, 
caldrà relacionar el número de beneficiaris i/o famílies ateses, el nombre de municipis 
beneficiaris del projecte, i altra informació quantitativa d’impacte. 

 Desenvolupar activitats, elaborar materials i promoure formació en l’àmbit del lleure 
educatiu, donant suport al teixit associatiu del territori, presentant una memòria anual de 
la seva activitat. 

 Facilitar dos exemplars de totes les seves publicacions a l’Oficina del Pla Jove. 
 Enviar gratuïtament la revista “Estris” als serveis d’informació juvenil municipals de la 

província de Barcelona. 
 Difondre les activitats i el material que es generi al voltant del present conveni, fent 

esment del conveni amb la Diputació de Barcelona en tota la documentació i publicitat 
generada per l’esmentat projecte o activitat, en particular en els cartells, fulletons, 
anuncis i altres elements de propaganda utilitzats per donar-lo a conèixer, i als vídeos, 
programes informàtics o qualsevol altre mitjà de difusió que serveixi de suport del 
producte resultant de la col·laboració, mitjançant la inclusió del logotip de la Diputació de 
Barcelona (d’acord amb el manual d’estil publicat a http://www.diba.cat/comunicació). 
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Cinquè.- Finançament  
 
Es modifica el pacte cinquè, que quedarà redactat de la següent manera: 
 
La Diputació de Barcelona aportarà, l’any 2013, prèvia presentació dels informes establerts 
al pacte sisè, la quantitat total màxima de cent vint mil (120.000) €, que es desglossen de la 
següent manera: 
 
L’aportació pressupostària de Diputació de Barcelona es desglossa de la següent manera: 

 
- Setanta-set mil (77.000) € per facilitar ajuts econòmics, als Centres d’Esplai i a les 

famílies participants d’aquests en situació de vulnerabilitat i risc social, per fer possible 
l’accés a activitats d’educació en lleure i activitats de vacances, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària G/60100/231A0/489.00 

 
- Vint-i-vuit mil (28.000) € per al suport i reconeixement dels Centres d’Esplai d’Atenció 

Diària del MCEC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians) per potenciar la tasca 
d’inclusió social que es realitza des de les entitats de lleure de caire preventiu i 
transversal en l’àmbit de la infància i l’adolescència i ampliar l’impacte de la seva acció 
social i educativa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60100/231A0/489.00  

 
- Quinze mil (15.000) € per promoure i millorar els centres d’esplai, la participació de joves 

voluntaris i la generació i difusió de coneixement entorn el lleure educatiu i 
l’associacionisme juvenil. amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/60300/232A1/48900 

 

Sisè.- Justificació de la despesa 
 

Es modifica el pacte sisè, que quedarà redactat de la següent manera: 
 

La Comissió Tècnica de seguiment del conveni, quan aquesta s’hagi constituït formalment, o 
be la Fundació Pere Tarrés hauran de presentar, abans del 31 de març de 2014, tres 
informes tècnics detallant el compliment dels objectius previstos així com l’adequada 
aplicació dels fons econòmics rebuts a la seva consecució de la següent manera: 
- Informe tècnic per un import de setanta-set mil (77.000) € acreditant les actuacions 

realitzades per facilitar ajuts econòmics, als Centres d’Esplai i a les famílies participants 
d’aquests en situació de vulnerabilitat i risc social, per fer possible l’accés a activitats 
d’educació en lleure i activitats de vacances. Si aquest informe l’emet la Fundació Pere 
Tarrés haurà de ser conformat per la cap de l’Oficina de Suport Tècnic als Serveis 
Socials. 

 
- Informe tècnic per un import de Vint-i-vuit mil (28.000) € acreditant les actuacions 

realitzades per al suport i reconeixement dels Centres d’Esplai d’Atenció Diària del 
MCEC (Moviment de Centres d’Esplai Cristians) per potenciar la tasca d’inclusió social 
que es realitza des de les entitats de lleure de caire preventiu i transversal en l’àmbit de 
la infància i l’adolescència i ampliar l’impacte de la seva acció social i educativa. Si 
aquest informe l’emet la Fundació Pere Tarrés haurà de ser conformat per la cap de 
l’Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials i pel cap de l’Oficina del Pla Jove. 

 
- Informe tècnic per un import de Quinze mil (15.000) € acreditant les actuacions per 

promoure i millorar els centres d’esplai, la participació de joves voluntaris i la generació i 
difusió de coneixement entorn el lleure educatiu i l’associacionisme juvenil. Si aquest 
informe l’emet la Fundació Pere Tarrés haurà de ser conformat per la Cap de l’Oficina del 
Pla Jove. 

 
I, com a prova de conformitat ambdues parts signen per duplicat la present addenda en el 
lloc i la data que s’assenyalen”. 
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Tercer.- Autoritzar i disposar l’aportació econòmica, per a l’any 2013, al conveni de 
referència per un import de cent vint mil (120.000) €, desglossats de la següent 
manera: 
 
- Cent cinc mil (105.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/60100/231A0/489.00, del pressupost de la Corporació per a l’any 2013 i 
condicionat a l’habilitació del crèdit adequat i suficient. 

 
- Quinze mil (15.000) €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

G/60300/232A1/48900 
 
Quart.- Notificar la present resolució a la Fundació Pere Tarrés. 
 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
30.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Terranova Papers, S.A., en resolució de l’expedient núm.  2012/9023.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de Terranova Papers, S.A., de data 17/10/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 09/11/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de cobert desmuntable, a la carretera BV-2131, al 
punt quilomètric 1+300, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla 
de Claramunt (Exp. núm. 2012/9023). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 15/01/2013, 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 cobert 
desmuntable. 
 
Atès el que disposa l’article 83 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. 
 No hi haurà cap part de la instal·lació en zona de servitud, és a dir, a menys de 8 

metres de l’aresta exterior de l’esplanació. 
 En tota la part de la instal·lació situada per davant de la línia d’edificació, es a dir a 

menys de 25 m de l’aresta exterior de la calçada, es considerarà l’autorització A  
PRECARI.” 

 
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 
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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, 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 Terranova Papers, S.A., en relació amb l’expedient número 2012/9023. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Terranova Papers, S.A., autorització 
d’obres d’instal·lació de cobert desmuntable, a la carretera BV-2131, al punt 
quilomètric 1+300, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de La Pobla de 
Claramunt (Exp. núm. 2012/9023), 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, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
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Cinquè.- Notificar la present resolució a Terranova Papers, S.A., amb domicili a 
efectes de notificacions a Barcelona (08006), carrer Tuset, 10,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
31.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, en resolució de l’expedient núm. 
2012/9228.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Primer 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 Cebrià de Vallalta, de data 09/11/2012, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 19/11/2012, pel qual 
es sol·licita autorització d’obres d’instal·lació de càmeres de vigilància i detector de 
presencia de vehicles, a la carretera BV-5128, del punt quilomètric 25+578 al 26+040, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta (Exp. núm. 
2012/9228). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/01/2013, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’instal·lació de 
càmeres de vigilància i detector de presencia de vehicles. 
 
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 replantejaran les obres amb el zelador de la zona. 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

 En tot moment es mantindrà la carretera i tots els seus elements funcionals en 
perfecte estat de funcionament, és a dir, lliures de terres i qualsevol material 
resultant de les obres a executar. 

 Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera, en especial de la seva 
calçada. 

 No es deixarà cap element que pugui caure a la carretera. 
 Es recolliran totes les aigües de l’actuació, per evitar l’aportació a la carretera. 
 En quan a les espires de detecció de vehicles, el sol·licitant serà responsable del 

manteniment i conservació de tots els seus elements i tindrà l’obligació de 
mantenir-les en bon estat en tot moment. En cap cas, seran un perill pel trànsit de 
la carretera. No afectaran a les tasques de manteniment i conservació de la 
carretera. 

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

 En tota la part d’instal·lació que passi del domini públic es considerarà 
l’autorització A PRECARI i per tant haurà de ser retirada o traslladada pel 
peticionari en el cas que tingués que modificar-se per necessitats del Servei, 
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segons l’especificat en l’article 4, apartat 5 de l’Ordenança d’ús i defensa de les 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona.” 

 
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, 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 Cebrià de Vallalta, en relació amb l’expedient 
número 2012/9228.  
 
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 Cebrià de 
Vallalta, autorització d’obres d’instal·lació de càmeres de vigilància i detector de 
presencia de vehicles, a la carretera BV-5128, del punt quilomètric 25+578 al 26+040, 
ambdós marges, tram urbà, al terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta (Exp. núm. 
2012/9228), 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, amb 
domicili a efectes de notificacions a Sant Cebrià de Vallalta (08396), Av. Maresme, 19, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
32.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Consell 
Comarcal d’Osona, en resolució de l’expedient núm. 2012/9608.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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 d’Osona, de data 19/11/2012, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 26/11/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a les carreteres:  

 
 BV-5306, al punt quilomètric 3+940, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal de Taradell;  
 BV-4601, al punt quilomètric 10+850, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal de Sant Bartomeu del Grau (Exp. núm. 2012/9608). 
 

Atès l’informe tècnic emès, en data 11/01/2013, 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, a les carreteres BV-5306 i BV-4601. 
 
Atès el que disposen 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: 

 
 Es donarà continuïtat a les aigües que circulen per la cuneta de la carretera 

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

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

el paviment afectat de la calçada. 
 Es 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. 

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

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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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,  publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada pel Consell Comarcal d’Osona, en relació amb l’expedient número 
2012/9608.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Consell Comarcal d’Osona, 
autorització d’obres de condicionament d'accés existent, a les carreteres:  

 
 BV-5306, al punt quilomètric 3+940, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal de Taradell;  
 BV-4601, al punt quilomètric 10+850, marge esquerre, tram no urbà, al terme 

municipal de Sant Bartomeu del Grau (Exp. núm. 2012/9608). 
 

Les esmentades obres s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
tècniques generals adjunt i segons les condicions particulars i específiques de 
l’informe tècnic transcrit en la part expositiva del present Dictamen. 
 
Tercer.- Atorgar a la present autorització una validesa de 3 anys des de la data de la 
seva notificació, període durant el qual les obres autoritzades hauran de ser 
executades. Transcorregut aquest termini sense que les mateixes s’hagin dut a terme 
se’n declararà la seva caducitat. 
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Quart.- Notificar la present resolució al Consell Comarcal d’Osona, amb domicili a 
efectes de notificacions a Vic (08500), carrer Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a Pl., 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
33.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2012/9799.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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 Casserres, de data 28/11/2012, que ha tingut entrada 
en el Registre general d’aquesta Diputació en data 04/12/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol eventual de pastorets, a la carretera BV-
4132, al punt quilomètric 3+550, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Gironella (Exp. núm. 2012/9799). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 20/12/2012, 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 
eventual pastorets de Casserres. 
 
Atès el que disposa l’article 98 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Es replantejarà la situació definitiva del rètol en presència del zelador d'aquesta 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat. 
 La distància mínima del rètol a la calçada serà d’1 metre, i en tot cas, els suports 

fora de la cuneta. 
 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. 

 Aquest rètol s’autoritza entre els dies 15 al 30 de desembre de 2012. Una vegada 
pasada la data del 30 de desembre, el rètol i tots els elements de suport es 
retiraran en el plaç de dos dies i es restituira el medi a les condicions inicials.” 

 
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. 
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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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 Casserres, en relació amb l’expedient número 
2012/9799.  
 
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 Casserres, 
autorització d’obres d’instal·lació de rètol eventual de pastorets, a la carretera BV-
4132, al punt quilomètric 3+550, marge dret, tram no urbà, al terme municipal de 
Gironella (expedient 2012/9799) 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.- Notificar la present resolució a l’Ajuntament de Casserres, amb domicili a 
efectes de notificacions a Casserres (08693), carrer Escodines,14, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
34.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’empresa 
Construccions Canudas-3 S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/9884.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President 
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del 
tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de Construccions Canudas-3, SL, de data 04/12/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 11/12/2012, pel qual es 
sol·licita autorització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-4135, del 
punt quilomètric 6+090 al 6+105, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Berga (Exp. núm. 2012/9884). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/01/2013, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
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“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’obres de conservació 
d'edificació. 
 
Atès el que disposen l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

 No es permetrà la carrega ni descarrega de cap material des de la calçada de la 
carretera. 

 Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i del voral adjacent. 
 Durant les obres, si s’instal·la una bastida, aquesta no afectarà la calçada de la 

carretera i anirà protegida per tal de no suposar un perill pels vehicles que 
accidentalment puguin sortir-se de la calçada de la carretera.  

 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de les 
terres, materials o per qualsevol altre motiu. 

 Es recolliran totes les aigües de la actuació, per evitar l’aportació a la carretera.” 
 

Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent en l’exercici 2012, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 Construccions Canudas-3, SL, en relació amb l’expedient número 
2012/9884. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Construccions Canudas-3, SL, 
autorització d’obres de conservació d'edificació, a la carretera BV-4135, del punt 
quilomètric 6+090 al 6+105, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Berga (Expedient número 2012/9884), 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 Construccions Canudas-3, SL, amb domicili a 
efectes de notificacions a Avià (08610), carrer Gran Via, 18,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
35.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Montgat, en resolució de l’expedient núm. 2012/9979.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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 Montgat, de data 11/12/2012, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 17/12/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’arranjament d'una vorera en pas de vianant amb pmr, a la 
carretera BV-5008, al punt quilomètric 0+555, ambdós marges, tram urbà (travessera), 
al terme municipal de Montgat (Exp. núm. 2012/9979). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/01/2013, 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 d'una 
vorera en pas de vianant amb pmr. 
 
Atès el que disposa l’article 101 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
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 Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. Previ a 
executar qualsevol desviament provisional, s’aportaran plànols del mateix, els 
quals hauran de ser aprovats explícitament per aquesta Gerència. 

 Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals. 

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

 No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.” 
 
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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 Montgat, en relació amb l’expedient número 2012/9979.  
 
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 Montgat, autorització 
d’obres d’arranjament d'una vorera en pas de vianant amb pmr, a la carretera BV-
5008, al punt quilomètric 0+555, ambdós marges, tram urbà (travessera), al terme 
municipal de Montgat (expedient 2012/9979) que s’hauran de dur a terme d’acord amb 
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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 Montgat, amb domicili a efectes 
de notificacions a Montgat (08390), Plaça de la Vila, s/n, amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
36.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Espai La 
Garriga S.L., en resolució de l’expedient núm. 2012/10034.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit d’Espai La Garriga, SL, de data 10/12/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 19/12/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’enderroc i construcció d'edificació i construcció de nous guals, a 
la carretera BP-1432, del punt quilomètric 32+654 al 32+664, marge dret, tram urbà 
(travessera), al terme municipal de La Garriga (Exp. núm. 2012/10034). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 23/01/2013, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud d’enderroc i construcció 
d'edificació. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 

 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

 No es permetrà la càrrega ni descàrrega de cap material des de la calçada de la 
carretera. 

 Es garantirà en tot moment l’estabilitat de la carretera i de la vorera adjacent. 
 Durant les obres, si s’instal·la una grua torre, cap moment volarà per sobre de la 

carretera amb els materials de l’obra. 
 Es tindrà cura de no embrutar en cap moment la calçada, pel transport de terres, 

materials o per qualsevol altre motiu. 
 El moviment de terres no afectarà l’estabilitat de la carretera ni de la vorera 

adjacent. No es deixarà cap element que pugui caure a la carretera. 
 Es recolliran totes les aigües de l’actuació, per evitar l’aportació a la carretera. 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
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 Serà responsabilitat del peticionari i aniran al seu càrrec les reparacions dels 
possibles desperfectes ocasionats a la carretera i a les seves instal·lacions a 
conseqüència de les obres autoritzades. 

 
Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nous 
guals. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 S’haurà de garantir la visibilitat dels guals del edifici pels dos costats, aquesta 

visibilitat no podrà ser inferior a la distància de parada. A més, es dissenyaran de 
forma que evitin maniobres de vehicles a la calçada de la carretera. 

 Es recolliran les aigües que provinguin de l’accés per evitar la seva entrada a 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 2013, 
l’atorgament de la present autorització comporta una liquidació de taxes per un import 
de 50,63 €, per informe o expedient i de 50,63 €, per ocupació i aprofitament de les 
vies provincials i la seva zona de domini públic per accessos que tinguin fins a 4 
metres d'amplada. 
 
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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 Espai La Garriga, SL, en relació amb l’expedient número 2012/10034. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a Espai La Garriga, SL, autorització 
d’obres d’enderroc i construcció d'edificació i construcció de nous guals, a la carretera 
BP-1432, del punt quilomètric 32+654 al 32+664, marge dret, tram urbà (travessera), al 
terme municipal de La Garriga (Exp. núm. 2012/10034), 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 2013, per un import de 50,63 €, per informe o expedient i de 50,63 €, per 
ocupació i aprofitament de les vies provincials i la seva zona de domini públic per 
accessos que tinguin fins a 4 metres d'amplada. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a Espai La Garriga, SL, amb domicili a efectes 
de notificacions a La Garriga (08530), Plaça Dr. Muntal, 1, 3r, 2a,  amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
37.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 
2012/10035.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Primer 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 12/12/2012, que ha 
tingut entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 19/12/2012, pel qual 
es sol·licita autorització de tala d'arbres, a la carretera BV-1435, del punt quilomètric 
9+200 al 9+220, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana (Exp. 2012/10035). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 08/01/2013, 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. 
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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 perceptiva autortizació de les 
competències concurrents (Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya).” 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
 
Atès que, d’acord amb el que estableix l’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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 



 

 169/203

formulada per l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en relació amb l’expedient 
número 2012/10035.  
 
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 de tala d'arbres, a la carretera BV-1435, del punt quilomètric 
9+200 al 9+220, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Ronçana (expedient 2012/10035) 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), Carretera de la 
Sagrera, 3, amb indicació dels recursos procedents. 
 
38.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm.  
2013/180.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident 
Primer 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 Corbera de Llobregat, de data 21/12/2012, que ha tingut 
entrada en el Registre general d’aquesta Diputació en data 03/01/2013, pel qual es 
sol·licita autorització de neteja de massa forestal, a la carretera BV-2421, del punt 
quilomètric 7+400 al 10+000, i a la carretera BV-2425, del punt quilomètric 0+000 al 
3+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Corbera de Llobregat 
(Exp. núm. 2013/180). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/01/2013, 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 neteja de massa 
forestal. 
 
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. 
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 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).” 

 
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, 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 Corbera de Llobregat, en relació amb l’expedient 
número 2013/180.  
 
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 Corbera de 
Llobregat, autorització de neteja de massa forestal, a la carretera BV-2421, del punt 
quilomètric 7+400 al 10+000, i a la carretera BV-2425, del punt quilomètric 0+000 al 
3+500, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de Corbera de Llobregat 
(Exp. núm. 2013/180) que s’hauran de dur a terme d’acord amb el plec de condicions 
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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 Corbera de Llobregat, amb 
domicili a efectes de notificacions a Corbera de Llobregat (08757), carrer La Pau, 5, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
39.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.A.D., en resolució de l’expedient núm. 2013/191.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit del J.A.D., de data 20/12/2012, que ha tingut entrada en el Registre general 
d’aquesta Diputació en data 27/12/2012, pel qual es sol·licita autorització de tala de set 
pins, a la carretera BV-5111, del punt quilomètric 20+092 al 20+120, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2013/191). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/01/2013, 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 de set pins. 
 
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). 

 
Atès que l’article 105.2 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, aprovat pel Decret 293/2003,de 18 de novembre, estableix que les obres o 
instal·lacions autoritzades s’han d’iniciar i han de finalitzar dins dels terminis que 
determini la pròpia autorització. 
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Atès que, d’acord amb el que estableix l’Ordenança Fiscal vigent, 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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.D., en relació amb l’expedient número 2013/191. 
 
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.D., autorització de tala de set 
pins, a la carretera BV-5111, del punt quilomètric 20+092 al 20+120, marge esquerre, 
tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt (Expedient número 2013/191), 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, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució al Sr. J.A.D., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), XXX, XX,  amb indicació dels recursos procedents. 
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40.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de la Sra. 
A.H.C., en resolució de l’expedient núm. 2013/193.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Primer 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. A.H.C., de data 27/12/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació en data 02/01/2013, pel qual es sol·licita autorització de 
tala d'arbres, a la carretera BV-5111,del punt quilomètric 19+876 al 20+073, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2013/193). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/01/2013, 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).” 

 
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, 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, publicada al BOPB de 6 de 
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juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic favorable que han emès els tècnics 
de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, que 
es transcriu en la part expositiva del present Dictamen, amb motiu de la sol·licitud 
formulada per la Sra. A.H.C., en relació amb l’expedient número 2013/193. 
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a la Sra. A.H.C., autorització de tala 
d'arbres, a la carretera BV-5111, del punt quilomètric 19+876 al 20+073, ambdós 
marges, tram no urbà, al terme municipal d’Arenys de Munt (Expedient número 
2013/193), 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, per un 
import de 50,63 €, per informe o expedient. 
 
Cinquè.- Notificar la present resolució a la Sra. A.H.C., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), carrer XXX, XX,  amb indicació dels recursos 
procedents. 
 
41.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor del Servei 
Català de Trànsit, en resolució de l’expedient núm. 2013/198.- La Junta, de 
conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’escrit de Servei Català de Trànsit, de data 13/12/2012, que ha tingut entrada en 
el Registre general d’aquesta Diputació en data 19/12/2012, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres d’instal·lació d'un aforador tipus pneumàtic en calçada, a la 
carretera BV-5003, al punt quilomètric 1+600, ambdós marges, tram no urbà, al terme 
municipal de Montmeló (Exp. núm. 2013/198). 
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Atès l’informe tècnic emès, en data 22/01/2013, 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 
aforador tipus pneumàtic en calçada. 
 
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 replantejarà la instal·lació amb el zelador de la zona. 
 Els treballs estaran convenientment senyalitzats per a que no es posi en perill en 

cap moment el trànsit de vehicles ni de vianants, seguint la norma vigent. Les 
obres estaran perfectament senyalitzades, tant de dia com de nit. 

 En quan als aforadors els peticionari serà el responsable del manteniment i 
conservació de tots els seus elements i tindrà l’ obligació de mantenir en bon estat 
en tot moment. En cap cas suposaran un perill pel trànsit de la carretera i no 
afectaran a les tasques de conservació i manteniment de la carretera.  

 Es retirarà l’autorització si es demostra perillositat o qualsevol altre problema per a 
la circulació.” 

 
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, 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 



 

 176/203

 
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 Servei Català de Trànsit, en relació amb l’expedient número 2013/198.  
 
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, al Servei Català de Trànsit, autorització 
d’obres d’instal·lació d'un aforador tipus pneumàtic en calçada, a la carretera BV-5003, 
al punt quilomètric 1+600, ambdós marges, tram no urbà, al terme municipal de 
Montmeló (expedient 2013/198) 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 Servei Català de Trànsit, amb domicili a efectes 
de notificacions a Barcelona (08009), carrer Diputació, 355, amb indicació dels 
recursos procedents. 
 
42.- Dictamen que proposa aprovar una autorització d’obres a favor de l’Emd 
Bellaterra, en resolució de l’expedient núm. 2013/293.- La Junta, de conformitat 
amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Vist l’escrit de EMD BELLATERRA, de data 21/12/2012, que ha tingut entrada en el 
Registre general d’aquesta Diputació en data 08/01/2013, pel qual es sol·licita 
autorització d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-1414, del punt 
quilomètric 1+660 al 1+700 i del punt quilomètric 2+860 al 2+900, marge esquerre, 
tram urbà (travessera), al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (Exp. núm. 
2013/293). 
 
Atès l’informe tècnic emès, en data 22/01/2013, pels tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del següent tenor literal:  
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de 
vorera. 
 
Atès el que disposa l’article 167 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
favorablement amb els següents condicionants: 
 
 Es complirà la normativa urbanística municipal vigent, el corresponent reglament 

sectorial, així com la corresponent llicència municipal d’obres. 
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 Es senyalitzaran itineraris alternatius durant les obres, en cas necessari. 
Qualsevol desviament provisional o pas alternatiu, haurà de ser aprovat 
explícitament per aquesta Gerència. 

 Es tallarà amb disc el paviment afectat de la calçada. 
 Es donarà total continuïtat a les aigües que circulen pel tram de carretera i vorera 

i, s’evitarà l’aportació de nous cabals a la calçada generats a conseqüència de les 
obres autoritzades. En cas necessari es disposaran embornals. 

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

 No es modificaran les alineacions ni les amplades de la carretera.” 
 

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, 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, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 EMD BELLATERRA, en relació amb l’expedient número 2013/293.  
Segon.- Atorgar, en conseqüència, salvat el dret de propietat i sens perjudici de drets 
de tercers i d’altres competències concurrents, a EMD BELLATERRA, autorització 
d’obres de construcció de vorera, a la carretera BV-1414, del punt quilomètric 1+660 al 
1+700 i del punt quilomètric 2+860 al 2+900, marge esquerre, tram urbà (travessera), 
al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (Exp. núm. 2013/293) que s’hauran de dur 
a terme d’acord amb el plec de condicions tècniques generals adjunt i segons les 
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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 EMD BELLATERRA, amb domicili a efectes de 
notificacions a Cerdanyola del Vallès (08193), Plaça Maragall, 4 - Bellaterra, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
43.- Dictamen que proposa rectificar l’errada material detectada al aprovar una 
autorització d’obres a favor del Club Aeromodelisme Els Cards, en resolució de 
l’expedient núm. 2012/3350.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
Amb data 14 de juny de 2012, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar al Club Aeromodelisme Els Cards instal·lació de rètol 
indicatiu de Club Aeromodelisme, a la carretera BV-2113, al punt quilomètric 1+700, 
marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Sant Pere de Ribes (Expedient 
2012/3350). 
 
En l’esmentada resolució s’ha detectat una errada material en el NIF del destinatari. 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i el procediment administratiu comú, disposa que “(...) les 
administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  
 
L’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa que “la competència per a rectificar 
errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les disposicions reglamentàries 
correspon a l’òrgan que els ha dictat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Vicepresidència primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Rectificar l’errada material detectada en l’acord de la Junta de Govern de 
data 14 de juny de 2012, mitjançant el qual es van autoritzar al Club Aeromodelisme 
Els Cards instal·lació de rètol indicatiu de Club Aeromodelisme, a la carretera BV-
2113, al punt quilomètric 1+700, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de 
Sant Pere de Ribes (Expedient 2012/3350) en el següent sentit: 
 
On diu:        G60449756 
Ha de dir     G60449758 



 

 179/203

 
Segon.- Notificar la present resolució al Club Aeromodelisme Els Cards, amb domicili 
a efectes de notificacions a Barcelona (08002), Plaça Sant Josep Oriol, 10, 2n 2a, amb 
indicació dels recursos procedents. 
 
44.- Dictamen que proposa la cancel·lació de garantia d’obres a favor de la Sra. 
A.B.S., en resolució de l’expedient núm. 2008/6764.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
En data 27 de novembre de 2008, per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, es van autoritzar, a la Sra. A.B.S., les obres de condicionament d’accés 
existent, a la carretera BV-2428a, en el punt quilomètric 2+550, marge esquerre, tram 
no urbà, al terme municipal de Subirats (Expedient 2008/6764). 
 
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 3.000 € 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, la Sra. 
A.B.S., serà responsable dels perjudicis que es puguin ocasionar al trànsit i dels danys 
als elements de la via així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults que 
puguin aparèixer derivats directament o indirecta de les obres de condicionament 
d’accés existent.” 
 
En data 15 de gener de 2009 la Sra. A.B.S., constituí la garantia a la Tresoreria de la 
Diputació de Barcelona per un import de 3.000 € (assentament núm. 1000001584). 
 
En data 25 de novembre de 2011 es va procedir a signar l’acta de finalització de les 
obres autoritzades, un cop comprovat sobre el terreny que les mateixes s’havien 
executat correctament d’acord amb les condicions contingudes en l’autorització, 
iniciant-se el còmput del període de garantia de 12 mesos. 
 
Un cop finalitzat l’esmentat període de garantia, els tècnics de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, en data 22 de gener de 2013 han emès informe 
del següent tenor literal: 
 
“S’informa favorablement a la devolució de la garantia definitiva a la Sra. A.B.S., titular 
de l’autorització de referència, al no haver-se observat cap anomalia.” 
 
Atès el que disposa l'article 17.2.e) de l'Ordenança d’ús i defensa de les carreteres de 
titularitat de la Diputació de Barcelona publicada al BOPB núm. 110 de 9 de maig de 
1995. 
 
Vist el que disposa la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i atribucions 
d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la 
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Presidència núm. 4477/12, de data 31 de maig de 2012, publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012 i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera 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 favorable que han emès els tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d’aquesta Diputació, 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 la Sra. A.B.S., per import de 3.000 €, per respondre de la correcta 
execució de les obres autoritzades en l’expedient d’autorització número 2008/6764, 
així com de la reparació dels desperfectes i vicis ocults derivats directament o indirecta 
de l’esmentada obra (data d’expedició 15/01/2009; assentament número 1000001584). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la Sra. A.B.S., amb domicili a efectes de 
notificacions a XXX (XXXXX), carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
45.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. 
J.Ll.A., en resolució de l’expedient núm. 2012/9153.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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.Ll.A., de data 12/11/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació, en data 15/11/2012, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de construcció de nou accés, a la carretera BV-4316, al punt quilomètric 
7+240, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal de Santa Eulàlia de 
Riuprimer (Expedient núm. 2012/9153). 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 11/01/2013, ha estat emès pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent: 
 
“Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de construcció de nou 
accés. 
 
Atès el que disposa l’article 119.3 del Reglament general de carreteres de la 
Generalitat de Catalunya, aprovat pel decret 293/2003 de 18 de novembre, s’informa 
desfavorablement aquesta sol·licitud donat que: 
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 Es tracta d’un accés de tercera categoria, i hi ha un accés existent a 20m, en el 
mateix marge, del que es sol·licita.” 

 
Atès el que preveu l’article 119.3 del Reglament general de carreteres de la Generalitat 
de Catalunya:  
 
“Article 119.3 
 
119.3  La distància mínima dels accessos autoritzables de tercera categoria respecte a 
altres accessos d'igual o superior categoria, ha de ser de 50 m. 
 
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,  publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els 
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta 
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr. J.Ll.A., en relació amb 
l'expedient número 2012/9153 que es transcriu en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres de construcció de 
nou accés, a la carretera BV-4316, al punt quilomètric 7+240, marge esquerre, tram no 
urbà, al terme municipal de Santa Eulalia de Riuprimer (Expedient 2012/9153). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. J.Ll.A., amb domicili a XXX (XXXXX), 
carrer XXX, X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
46.- Dictamen que proposa denegar una autorització d’obres a favor del Sr. 
F.V.C., en resolució de l’expedient núm. 2012/9771.- La Junta, de conformitat amb 
la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 



 

 182/203

Vist l’escrit del Sr. F.V.C., de data 19/10/2012, que ha tingut entrada en el Registre 
general d’aquesta Diputació, en data 29/11/2012, pel qual es sol·licita autorització 
d’obres de rehabilitació de masia, a la carretera BV-1031, del punt quilomètric 17+460 
al 17+480, marge esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Ódena (Expedient núm. 
2012/9771). 
 
Atès l’informe desfavorable que, en data 18/12/2012, ha estat emès pels tècnics de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat del tenor literal següent: 
 
"Vista la documentació presentada en relació amb la sol·licitud de rehabilitació de 
masia. 
 
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 
desfavorablement a aquesta sol·licitud donat que: 

 
 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 el que preveu l’article 84 del Reglament general de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya:  
 
“Article 84 

 
Entre el límit de la zona de domini públic i la línia d'edificació no es poden 
autoritzar obres de consolidació d'edificacions i instal•lacions existents que 
impliquin augment de volum de l'edificació existent. Només es poden autoritzar 
obres de conservació i manteniment que no impliquin reconstrucció o millora i, 
en el cas de canvi d'ús, siguin compatibles amb l'ordenament urbanístic vigent. 
L'increment de valor que aquestes obres comportin no pot ser tingut en 
compte als efectes expropiatoris.” 

 
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,  publicada al BOPB de 6 de 
juny de 2012, i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de data 20 de 
desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013), 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 primera i Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
eleva a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Restar assabentada de l’informe tècnic desfavorable que han emès els 
tècnics de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat d'aquesta 
Diputació, amb motiu de la sol·licitud formulada pel Sr. F.V.C., en relació amb 
l'expedient número 2012/9771 que es transcriu en la part expositiva del present 
Dictamen. 
 
Segon.- Denegar, en conseqüència, l’autorització per a les obres de rehabilitació de 
masia, a la carretera BV-1031, del punt quilomètric 17+460 al 17+480, marge 
esquerre, tram no urbà, al terme municipal d’Ódena (Expedient 2012/9771). 
 
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. F.V.C., amb domicili a XXX (XXXXX), XXX, 
X, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Oficina Tècnica de Parcs Naturals 
 
47.- Dictamen que proposa aprovar l’adjudicació del contracte de gestió del 
servei públic sota la modalitat de concessió administrativa de l’Escola de Natura 
de Can Grau al parc del Garraf, a l’empresa ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES 
DE COLÒNIES, per un import d’inversió de setanta-dos mil (72.000) €.- La Junta, 
de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal 
següent: 
 
Vist l’expedient de contractació, tramitat de forma ordinària per procediment obert 
mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, relatiu a la contractació per a la 
gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió administrativa, de l’Escola de 
Natura de Can Grau al Parc del Garraf, el qual va ser aprovat per dictamen de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de data 12 de setembre de 2012. 
 
Atès que es va publicar el corresponent anunci de licitació al BOPB i en el Perfil de 
Contractant de la Diputació de Barcelona el 28 de setembre de 2012. 
 
Atès que en data 30 d’octubre de 2012 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat va procedir a l’obertura del sobre núm. 1, corresponent a la 
documentació administrativa de l’empresa següent:  
 
 Associació Catalana de Cases de Colònies 
 
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en sessió de 
data 6 de novembre de 2012, procedí a l’obertura del sobre núm. 2 corresponent als 
criteris que depenen d’un judici de valor, donant lectura a continuació de la relació 
numerada de la documentació inclosa per l’empresa. 
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Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en sessió de 
data 27 de novembre de 2012, va acceptar i donar lectura de l’informe tècnic dels 
criteris que depenen d’un judici de valor emès per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i 
va procedir acte seguit a l’obertura del sobre núm. 3 de criteris avaluables de forma 
automàtica de l’empresa admesa. 
 
Atès que la Mesa de Contractació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en sessió de 
data 11 de desembre de 2012 va acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals d’Espais Naturals, la part del qual interessa 
es reprodueix tot seguit: 
 

“(...) 
 
Els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor d’aquest procediment obert 
recollits en el Plec d’Explotació i de Condicions Tècniques, Administratives i Econòmiques 
particulars  aprovat a l’efecte són els següents: 
 
Criteris que depenen d’un judici de valor:  Total: 49 punts (49% del total de la puntuació a 
baremar) 

 
A) Elaboració d’un projecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb el contingut 

mínim assenyalat en la clàusula 4.1.A) d’aquest plec precisant l’acció educativa, 
objectius i estudi de viabilitat econòmica en els àmbits següents (fins un total de 40 
punts): 

 
1. Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema 

educatiu que  es complementi amb la seva formació curricular (fins a 10 punts) 
 
2. Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai i 

lleure que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al medi 
natural (fins a 10 punts) 

 
3. Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació, basat en criteris de qualitat i 

proximitat que complementi l’oferta de programes (fins a 10 punts) 
 
4. Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb la 

qualificació i  en el nombre necessaris (fins a 5 punts) 
5. Proposta del pla de comunicació i comercialització amb una estratègia de difusió 

adequada als objectius de l’equipament (fins a 5 punts) 
 

B)  Proposta per l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambientals 
d’acord amb les línies d’actuació, objectius i subprogrames establerts en la clàusula 
4.1.B), (fins 9 punts) 

 
La  valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa tenint en compte aquests criteris 
és la següent: 

 
A) Elaboració d’un projecte de gestió i explotació de l’equipament d’acord amb el 

contingut mínim assenyalat en la clàusula 4.1.A) d’aquest plec precisant l’acció 
educativa, objectius i estudi de viabilitat econòmica en els àmbits següents (fins 
un total de 40 punts): 
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1. Proposta d’un programa educatiu específic per a grups escolars del sistema 
educatiu que  es complementi amb la seva formació curricular (fins a 10 punts) 

 
Empresa: Associació Catalana de Cases de Colònies 
 
La proposta conté una bona descripció i presentació dels objectius generals  i del seu marc 
ideològic. Defineix objectius generals en l’àmbit educatiu i de lleure i es dirigeix a tots el 
públics. Inclou dins els objectius, sempre que la temàtica ho permet, la integració del Parc 
com a criteri bàsic. 
 
Formula objectius específics per a aquest programa i estructura la programació per a la 
població local i els centres i diferents cicles escolars. En l’apartat de crèdit de síntesi també 
hi ha un molt bon desenvolupament de tota la programació. 
 
Diferencia i explicita  les activitats educatives per a l’àmbit territorial de l’equipament, 
centrant-ho en el Parc del Garraf, amb objectius i continguts específics. En aquest apartat 
concreta  molt l’oferta de sortides temàtiques tenint en compte l’entorn on es desenvolupa 
l’activitat. 
 
Descriu i aporta exemples d’un nombre significatiu de recursos i recull un procediment 
sistemàtic d’avaluació.  
 
Descriu molt bé la seqüència didàctica de les activitats amb un molt bon plantejament de les 
situacions d’aprenentatge que ha d’adquirir l’alumne i dóna les orientacions didàctiques 
precises dirigides als educadors.  

 
  PUNTUACIÓ:  8,5 PUNTS 

 
2. Proposta d’un programa als grups escolars i als grups infantils i juvenils d’esplai 

i lleure que permeti aprofitar els valors educatius de les activitats d’esbarjo al 
medi natural (fins a 10 punts) 

 
Empresa: Associació Catalana de Cases de Colònies 
 
És evident que coneixen molt bé el territori on es desenvoluparà l’activitat ja que formula uns 
objectius específics i classifiquen les activitats per cicles formatius amb llistat d’activitats 
adreçats a centres educatius i grups de lleure amb un molt bon plantejament pedagògic. 
L’extens nombre d’exemples en forma de fitxes garanteix aconseguir els valors educatius en 
les activitats d’esbarjo en el medi natural. 
Aprofita molt bé l’entorn de l’Escola de Natura immersa dins l’espai natural per aconseguir 
programar les activitats d’esbarjo que permetin adquirir un valor educatiu.  
 
Proposa un procediment sistemàtic d’avaluació, mitjançant valoracions en grup, informes 
d’avaluació i control telefònic posterior. El plantejament que presenta de seguiment de les 
activitats.  

 
PUNTUACIÓ:  9  PUNTS 

 
3. Proposta d’un servei d’hostalatge i alimentació, basat en criteris de qualitat i 

proximitat que complementi l’oferta de programes (fins a 10 punts) 
 

Empresa: Associació Catalana de Cases de Colònies 
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Pel que fa al funcionament del menjador, fa una valoració dietètica dels àpats i posa èmfasi 
en la utilització de productes naturals. Inclou una programació de menú i la previsió 
d’intoleràncies (també intoleràncies culturals). Compta amb un sistema desenvolupat de 
control de qualitat alimentària. 
 
En relació amb l’organització de l’espai a la masoveria hi viu la cuinera. 
 
Inclou un pla de tasques molt complet de neteja i manteniment. 
 
Destaca la coordinació amb el parc a través de contactes.  
 
Inclou uns descripció dels mecanismes d’avaluació i control de qualitat: reunions, informes i 
qüestionaris, sense aportat un model. 

 
PUNTUACIÓ:  8,5  PUNTS 

 
4. Memòria per a fonamentar l’oferta de programes en l’aportació del personal amb 

la qualificació i  en el nombre necessaris (fins a 5 punts) 
 

Empresa: Associació Catalana de Cases de Colònies 
 
Inclou una relació dels llocs de treball i funcions de l’empresa i defineix les funcions del 
personal de l’equipament (ajudant, manteniment, educadors...). La cuinera i el seu marit 
assumeixen les funcions de responsable de l’equipament pel que fa al seu funcionament 
ordinari.  
 
Presenta una proposta d’organització del personal impecable des de les cuineres al 
responsable de manteniment, l’ajudant de cuina, personal de neteja, coordinador d’educació 
ambiental i monitor. A més té un organigrama de l’Associació amb cadascun dels càrrecs i 
el del propi equipament. 
 
També descriu, en funció dels dies d’estada, els serveis mínims i sempre hi ha un 
responsable de l’equipament. 

  
PUNTUACIÓ:  4,5 PUNTS 

 
5. Proposta del pla de comunicació i comercialització amb una estratègia de difusió 

adequada als objectius de l’equipament (fins a 5 punts) 
 

Empresa: Associació Catalana de Cases de Colònies 
 
Les línies generals de coordinació venen indicades pel director de l’equipament que 
coordina els RRHH, la logística i les accions per mantenir el servei en òptimes condicions. 
La cuinera està present en totes les estades i és la persona que domina el dia a dia 
l’equipament i que està en contacte amb el parc. 
 
Presenta les línies generals d’un pla de comunicació periòdic,  centrant les estratègies de 
comunicació amb els responsables del parc  amb unes línies de control i coordinació entre 
els diferents equips que ho gestionen.  
 
Hi ha un estricte seguiment de les estades amb informes de cada una de les visites i l’usuari 
també emplena un qüestionari de valoració que es fa arribar a l’equip gestor del parc. 
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Conté un pla de comercialització explicitat (control, telèfon, visites a les escoles i entitats, 
presentacions...)  i identifica les administracions i entitats locals per a col·laborar-hi.  

 
PUNTUACIÓ:  4  PUNTS 

 
B)  Proposta per l’elaboració i gestió d’un programa de bones pràctiques ambientals 

d’acord amb les línies d’actuació, objectius i subprogrames establerts en la 
clàusula 4.1.B) (fins a 9 punts) 

 
Empresa: Associació Catalana de Cases de Colònies 
 
Formula, en un document annex, els objectius específics dividits en subprogrames 
diferenciant en consums energètics, d’aigua i en la minimització i gestió de residus. 
 
Recull una oferta de programa de bones pràctiques en les activitats formatives i de lleure, 
clarament diferenciada, per a un públic familiar. 
 
Tenen editat llibrets de bones pràctiques ambientals, tenen adhesius distribuïts en els punts 
bàsics d’interacció de l’usuari i tenen cartells explicatius del funcionament de la gestió 
ambiental. Tot resumit en un Pla d’Etapes. 
 
El grau de descripció de les activitats és adequat i compta amb un procediment sistemàtic 
de valoració. 
 
Utilitzen molt bé l’equipament al estar en un espai natural protegit poder treballar les bones 
pràctiques ambientals com a recurs pedagògic. 

 
PUNTUACIÓ:  8 PUNTS 

 
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per 
l’empresa és el següent: 

 
 Puntuació criteris que depenen d’un judici de 

valor 
 

Empresa A.1) A.2) A.3) A.4) A.5) B) Puntuació total 
Associació Catalana de 
Cases de Colònies 

8,5 9 8,5 4,5 4 8 42,5 

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

 
A) Proposta econòmica d’inversions: 

 
Millora del preu mínim d’inversió de  30.000 €  
Puntuació fins a 51 punts 

 
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la màxima puntuació a 
l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera 
proporcional. 
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La valoració de l’oferta presentada per l’empresa admesa tenint en compte aquest criteri és 
la següent: 

 
1. Millora del preu mínim d’inversió  

 
Empresa:  Associació Catalana Cases de Colònies 
Inversió ofertada: 72.000 € 
Puntuació:  51 punts 

 
El resum de la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica obtinguda per 
l’empresa és el següent: 

 
 PUNTUACIÓ CRITERIS 

AVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA 

EMPRESA Millora del preu mínim d’inversió  

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

Associació Catalana Cases de Colònies 51 51 
 

El resum de la valoració de l’oferta presentada per l’empresa, tenint en compte els criteris 
que depenen d’un  judici de valor i els criteris avaluables de forma automàtica, és el 
següent: 

 

EMPRESA 

PUNTUACIÓ 
CRITERIS 
JUDICI DE 

VALOR 

PUNTUACIÓ 
CRITERIS 

AUTOMÀTICS 

PUNTUACIÓ 
TOTAL 

Associació Catalana Cases de Colònies 42,5 51 93,5 

 
(...) “. 
 
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 
i concordants del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per a procedir a l’adjudicació de la 
contractació de referència. 
 
Vist l'apartat 4.2.1.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 31de maig de 2012, i publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents: 

A C O R D S 
 
Primer.-  Adjudicar, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, la contractació no harmonitzada relativa a la gestió 
del servei públic, sota la modalitat de concessió administrativa de l’Escola de Natura 
de Can Grau al Parc del Garraf, a l’empresa ASSOCIACIÓ CATALANA DE CASES DE 
COLÒNIES amb número de CIF 08872533, per un import d’inversió de setanta-dos mil 
(72.000) €, IVA exclòs, durant tota la durada del contracte i d’acord amb el que està 
establert a la clàusula 3.1), apartat 3, referent a les obligacions del concessionari i la 
clàusula 4.3) apartat c), del plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives 
i econòmiques que regeix l’esmentada contractació.  
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Segon.- Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte. 
  
Tercer.- Notificar la present resolució a l’empresa que ha pres part en el procediment 
de contractació, publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Quart.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de la Diputació 
de Barcelona i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
48.- Dictamen que proposa aprovar la renúncia de la servitud d’accés a una 
xarxa general constituïda en la finca Can Patxot, com a predi dominant, atesa la 
innecessarietat i falta d’ús d’aquesta servitud una vegada connectat l’accés 
d’aigua d’aquesta masia a la xarxa general de clavegueram de Mosqueroles.- La 
Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel Vicepresident Primer 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 l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, 
porta a terme la gestió del parc natural del Montseny, d’acord amb el Pla especial de 
protecció del medi natural i del paisatge aprovat l’11 de desembre de 2008 per 
resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, publicat al DOGC núm. 
5308 de 30 de gener de 2009, essent l’objectiu prioritari la preservació dels valors 
naturals i paisatgístics, de manera compatible amb el desenvolupament socioeconòmic 
sostenible i l’ús públic ordenat. 
 
Atès que amb data 15 de setembre de 2005, la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, va aprovar un Dictamen, la part dispositiva del qual feia referència a 
l’acceptació per part d’aquesta Corporació de la donació de la finca Can Costa, o 
Masia Mariona, amb les condicions que en l’esmentat Dictamen s’indicaven. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona va adquirir la finca coneguda com Masia Mariona, 
o Can Patxot, ubicada en el terme municipal de Fogars de Montclús, mitjançant 
escriptura pública de segregació i donació, amb núm. de protocol 3589, atorgada en 
data 18 de desembre de 2008, davant el notari de Barcelona, Sr. Juan José López 
Burniol, que compta amb una superfície de terreny de 3,6654 hectàrees. 
Atès que en l’esmentada escriptura pública de segregació i donació, en l’apartat 
cinquè dels atorgaments, es varen constituir dues servituds, essent una d’aquestes 
una servitud d’accés a una xarxa general, el text literal es transcriu a continuació:  
 

“Servitud d’accés a una xarxa general. 
 
El senyor R.C.P., representat pel senyor J.J.B.P., i l’Excma. DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA, estableixen i constitueixen una servitud d’accés a una xarxa general 
de clavegueram, amb les següents característiques: 
 
PREDI DOMINANT: Serà predi dominant  la finca segregada. 
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PREDI SERVENT: Serà predi servent la finca matriu. 
 
La servitud es constitueix amb caràcter permanent per a mantenir l’accés a la xarxa 
general de clavegueram, ocupa del predi servent una longitud aproximada de 20 
metres, i es situa en la porció de la finca segregada grafiada i marcada en el planell 
que s’adjunta a la present. 
 
El titular del predi dominant haurà d’exercitar l’ús objecte de la present servitud, de 
conformitat amb la bona fe i les bones costums, i en tot cas, causant el mínim 
perjudici possible. 
 
El valor de la servitud es fixa en MIL (1.000)€.” 

 
Vist l’escrit del Sr. J.J.B.P., actuant en nom i representació del Sr. R.C.P., de data 21 
de setembre de 2009, i després de diferents converses on ha sol·licitat a la Diputació 
de Barcelona que procedís a formalitzar la renúncia a la servitud esmentada, atès que 
el subministrament d’aigua de la finca Can Patxot s’ha pogut connectar amb el 
clavegueram de manera directa, sense passar per terreny propietat del Sr. R.C.P. i, en 
conseqüència, sense necessitat de fer ús de la servitud atorgada en el seu moment. 
 
Vist l’informe de 20 de desembre de 2012, emès pel Sr. Jordi Soler Insa, cap de la 
Direcció Territorial Nord de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, que es manifesta 
favorable a la supressió de la servitud d’accés a la xarxa general de clavegueram, la 
part que interessa del text es reprodueix a continuació:   
 

“Antecedents 
 
L’escriptura de donació a favor de la Diputació de Barcelona de la segregació de la 
finca “Can Costa” denominada Masia Mariona, per part del Sr. R.C.P., conté en el 
seu apartat de constitució de servituds, una servitud d’accés a la xarxa general de 
clavegueram, en la qual la finca segregada, propietat de la Diputació de Barcelona, 
constitueix el predi dominant i la finca matriu, el predi servent. 
 
Aquest servitud es va inscriure a instàncies de la Diputació de Barcelona perquè el 
projecte tècnic d’instal·lacions, integrant del projecte general de rehabilitació de la 
Masia Mariona, preveia l’ús d’aquesta servitud per tal de connectar amb la xarxa de 
clavegueram del nucli de Mosqueroles, municipi de Fogars de Montclús. 
 
Un cop elevada a escriptura pública la donació i en fase d’execució de les 
esmentades obres, en el replanteig de la connexió amb el clavegueram es va 
considerar tècnicament més adient una altra alternativa, desestimant l’opció que la 
servitud garantia. 
 
Un cop executades les obres i realitzat l’accés de la Masia Mariona a la xarxa 
general de clavegueram de Mosqueroles, sense haver fet ús de la previsió 
contemplada en l’escriptura mitjançant l’establiment de l’esmentada servitud, ha 
deixat de tenir cap sentit el seu manteniment en aquest document públic. 
 



 

 191/203

Conclusió 
 
Atès que ni s’ha fet ús ni se’n farà en el futur de la servitud recollida en l’escriptura 
de donació de la Masia Mariona a favor de la Diputació de Barcelona, per a  garantir 
l’accés a la xarxa general de clavegueram i un cop efectuada la connexió des 
d’aquest immoble a la xarxa en un indret diferent del previst en aquesta servitud, el 
tècnic sotasignat fa constar que es pot procedir a realitzar els tràmits necessaris per 
tal de suprimir l’esmentada servitud de l’apartat cinquè de l’esmentada escriptura de 
donació.” 

 
Atès que ha quedat degudament justificada la conveniència d’efectuar la renúncia de 
l’esmentada servitud d’accés, constituïda en la finca Can Patxot a favor de la Diputació 
de Barcelona, com a predi dominant, acreditada la innecessarietat i falta d’ús 
d’aquesta servitud una vegada connectat l’accés d’aigua d’aquesta masia a la xarxa 
general de clavegueram de Mosqueroles. 
 
Vist l’article 546.5è del Codi Civil (Reial Decret de 24 de juliol de 1889) que estableix 
expressament, com a forma d’extinció de les servituds, la renúncia del propietari del 
predi dominant. 
 
Vist l'apartat 3.2) 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 (publicada al BOPB 
de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, de 
data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals 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 

 
A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar la renúncia de la servitud d’accés a una xarxa general constituïda en 
la finca Can Patxot a favor de la Diputació de Barcelona, com a predi dominant, 
reconeguda en el pacte d’atorgament cinquè de l’escriptura pública de segregació i 
donació, amb núm. de protocol 3589, atorgada en data 18 de desembre de 2008, 
davant el notari de Barcelona, Sr. Juan José López Burniol, atesa la innecessarietat i 
falta d’ús d’aquesta servitud una vegada connectat l’accés d’aigua d’aquesta masia a 
la xarxa general de clavegueram de Mosqueroles. 
 
Segon.- Tramitar la formalització de l’escriptura publica de renúncia del dret de 
servitud esmentat per tal de poder procedir degudament a la seva inscripció en el 
Registre de la Propietat corresponent. 
 
Tercer.- Notificar al Sr. J.J.B.P., en representació i com a apoderat del Sr. R.C.P., els 
acords precedents, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
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Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
 
49.- Dictamen que proposa aprovar el Pla d’informació i vigilància contra 
incendis forestals per a l’any 2013 i el seu Programa Tècnic.- 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 des de l’any 1996 la Diputació de Barcelona en col·laboració amb els 
Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) realitza una Campanya 
d’Informació i Vigilància que forma part del programa de suport als municipis en la 
prevenció dels incendis forestals, que té com a finalitat principal d’evitar-los i limitar-ne 
els seus efectes.  
 
Atès que aquesta campanya s’organitza a partir d’un Pla d’Informació i Vigilància que 
té caràcter genèric i que s’executa a partir de Programes Tècnics anuals. 
 
Atès que els objectius del Pla d’Informació i Vigilància són: 
 
 Evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i la informació a la 

població. 
 Establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació a l’inici i propagació 

d’un incendi forestal. 
 Detectar els incendis forestals el més ràpid possible. 
 Col·laborar amb els dispositius de prevenció i d’extinció d’altres institucions 
 Dur a terme una primera intervenció, el més ràpid possible, i col·laborar amb els 

mitjans d’extinció.  
 
I que per assolir dits objectius es:  
 
 Fomenta la participació de la societat en la prevenció dels incendis forestals. 
 Cobreix el màxim de territori forestal amb un cost raonable a través d’una 

vigilància mòbil, present i activa en les zones de més risc. 
 
Vist el bon acolliment que té aquest Pla d’Informació i Vigilància i els resultats positius 
obtinguts en les anteriors campanyes, són les raons fonamentals que animen a la 
Diputació de Barcelona a continuar el Pla per a l’any 2013. 
 
Vist que les Oficines Tècniques de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i de Parcs 
Naturals han dissenyat un conjunt d’accions informatives, dissuasives i d’anticipació, 
dirigides a evitar l’inici dels incendis forestals. Aquest Pla conté propostes per al 
desplegament i distribució, en el territori, de personal especialitzat i del material que li 
sigui necessari per a complir la seva tasca d’informació i vigilància amb eficiència i 
seguretat. Tanmateix,  també realitzarà tasques relacionades amb la prevenció i la 
intervenció immediata en cas d’incendi forestal. 
 
A tal efecte, es contracta personal per cobrir el territori forestal amb una vigilància 
mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província. Aquest dispositiu especial 
compta amb una xarxa de punts de guaita, vehicles de primera intervenció i un 
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programa d’actuacions especials per als dies de risc d’incendis forestals molt alt o 
extrem. 
 
Vist que el Programa Tècnic, que s’adjunta com a annex, és l’eina que desenvolupa 
les directrius i característiques del Pla i recull les especificacions de la campanya 
present, en aquest cas campanya 2013, pel que fa a planificació, gestió i assignació de 
mitjans materials i humans. 
 
Vist que el Programa Tècnic també inclou el pressupost general estimat de la 
campanya i els termes en què es finança aquest pressupost.  
 
Vist que a partir del Programa Tècnic al seu temps s’executarà a través de convenis 
entre la Diputació de Barcelona, les Federacions d’ADF de la província de Barcelona, 
les ADF i els ajuntaments participants en el Pla d’Informació Vigilància. 
 
Vist el punt 3.4.i.1) de la Refosa 1/2013, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 882/2013, de data 14 de febrer de 2013.  
 
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 la realització del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals per a l’any 2013 i el seu Programa Tècnic, que s’adjunta com annex. 
 
Segon.- Informar del pressupost estimatiu que es destinarà a la realització d’aquest 
Pla. 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
50.- Dictamen que proposa aprovar la formalització d’un conveni marc de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació AGBAR per tal de 
regular la col·laboració entre ambdues entitats.- La Junta, de conformitat amb la 
proposta formulada pel Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, aprova el present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, en el marc de les seves 
línies d’actuació del mandat 2011-2015, té formulades un conjunt d’actuacions 
d’assessorament tècnic als municipis per dotar-los d’instruments i eines de treball que 
els permetin donar resposta als reptes ambientals que tenen plantejats i avançar cap a 
la sostenibilitat. 
 
Entre les accions previstes, es consideren prioritàries el foment del bon ús dels 
recursos (com és el cas de l’aigua) i l’estructuració d’un observatori dels sistemes 
hídrics integrats, d’acord amb allò que estableix la Directiva Marc de l’Aigua, incloent-hi 
tant les aigües continentals (subterrànies i superficials) com la zona costanera. 
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La Fundació AGBAR és una Fundació del Grup AGBAR,  que opera a  través de 
diverses empreses en tots els àmbits relacionats amb el cicle integral de l’aigua i la 
seva relació amb el medi ambient. Els objectius principals d’aquesta Fundació és 
incidir en la conscienciació social i la difusió del coneixement tot estimulant la 
investigació sobre les tendències, reptes de futurs i les qüestions emergents. 
 
Ambdues entitats són conscients del fet  que les seves realitats, les seves 
experiències i les seves competències són diferents però que, a la vegada, tenen 
molts elements que es complementen. 
 
Atès que les parts consideren que la col·laboració mútua pot ser valuosa i eficaç. És 
per això que ambdues parts manifesten que la convergència d’interessos justifica la 
formalització d’un conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que 
permeti realitzar activitats d’interès comú i aconseguir resultats positius, evitant 
duplicitat d’actuacions i economitzant recursos. 
 
VIST el que disposen en relació als convenis  els articles 109 a 112 de la LLEI 
26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
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 (publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
Per tot l’anterior, es proposa l’adopció dels  següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la formalització d’un conveni marc de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona (Àrea de Territori i Sostenibilitat) i la Fundació AGBAR, Centre d’Estudis i 
Investigació del Medi Ambient, Fundació privada subjecta a la legislació de Catalunya,  
per tal de regular la col·laboració entre ambdues entitats,  de conformitat amb la 
minuta següent: 

 
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA 

FUNDACIÓ AGBAR 
 

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lustríssim Diputat delegat d’Espais 
Naturals i Medi Ambient, Sr. Joan Puigdollers i Fargas, assistit per la Secretària Delegada, 
Sra. Núria Marcet. 
 
FUNDACIÓ AGBAR, Centre d’Estudis i Investigació del Medi Ambient, Fundació privada 
subjecta a la legislació de Catalunya, representada pel Sr. Angel Simón Grimaldos. 
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II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 

Que en virtut dels articles 36 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i 
en el mateix sentit l’article 91 i següent del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, és competència de la Diputació de Barcelona l’assistència i cooperació 
jurídica, tècnica i econòmica als municipis per a la prestació dels serveis que els hi són 
propis. 
 
Que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en el marc de les seves línies d’actuació el mandat 
2012-2015, té formulades un conjunt d’actuacions d’assessorament tècnic als municipis per 
continuar dotant-los d’instruments i eines de treball que els permetin donar resposta els 
reptes que tenen plantejats en la gestió local del cicle de l’aigua i avançar cap a una gestió 
més eficient i sostenible, tant ambientalment com econòmica. 
 
Així mateix, la Delegació d’Espais Naturals i Medi Ambient ostenta la Presidència de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la qual disposa d’un Grup de treball d’ens 
locals per a la gestió del cicle local de l’aigua. 
 
Que Fundació AGBAR és una Fundació del Grup AGBAR, Grup que opera a través de 
diverses empreses en tots els àmbits relacionats amb el cicle integral de l’aigua i la seva 
relació amb el medi ambient. La Fundació té com a Missió, fomentar la conscienciació 
social, la reflexió i la difusió del coneixement; estimular la investigació sobre les tendències, 
reptes de futurs i les qüestions emergents; servir de canal de comunicació entre la societat i 
els grups d’interès en el món de l’aigua; i gestionar la memòria històrica i el coneixement 
acumulat pel Grup AGBAR. 
 
Que ambdues entitats són conscients de que les seves realitats, les seves experiències i les 
seves competències són diferents però que, a la vegada, tenen molts elements que es 
complementen, motiu pel qual ja han establert una col·laboració arran de la signatura i 
desenvolupament d’un primer conveni – en data de signatura 8/06/2009 i codi nº669/09 -.  
 
Que les parts consideren que la col·laboració mútua ha estat valuosa i eficaç, i manifesten la 
voluntat de continuar i aprofundir en les accions de col·laboració que suposin un suport als 
ens locals. És per aquests motius, que ambdues parts manifesten l’interès de formalitzar un 
nou conveni que estableixi el marc de la col·laboració i coordinació que permeti realitzar 
activitats d’interès comú i aconseguir resultats positius, evitant duplicitat d’actuacions i 
economitzant recursos. 
 
Que per aquest motiu, la Diputació de Barcelona, per acord de la Junta de Govern, ha 
acordat formalitzar aquest conveni marc amb la Fundació AGBAR, el qual pretén regular els 
termes de la col·laboració d’ambdues parts en matèria d’aigua, d’acord amb el següents 
 

PACTES 
 
PRIMER.- Objecte 
 
És objecte d’aquest conveni fixar el nou marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i la Fundació AGBAR per tal de treballar conjuntament en l’assessorament als 
ens locals de la província i als membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, facilitant als que així ho desitgin, el coneixement i suport per implantar 
mesures que afavoreixin una gestió eficient i sostenible de l’aigua a escala local, d’acord 
amb l’abast dels projectes que s’identifiquin per part de la Comissió de seguiment del 
conveni. 
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SEGON.- Àmbits de col·laboració 
 
S’estableixen els següents àmbits de col·laboració: 
 
 Reforçar les línies de suport de la Diputació de Barcelona i la Xarxa cap als ens locals en 

relació a la gestió del cicle local de l’aigua. 
 Intercanviar i posar en comú la informació que les parts disposin sobre l’ús eficient i 

sostenible de l’aigua als municipis de la província i als membres de la Xarxa. 
 Desenvolupar coneixement i suport a la implantació d’experiències locals en relació a 

mesures d’estalvi d’aigua, tant econòmic com ambiental, pel manteniment de l’espai i 
equipaments públics. 

 Desenvolupar coneixement expert, transferència de tecnologia i informació per millorar la 
gestió dels serveis locals del cicle de l’aigua. 

 Organitzar conjuntament jornades de treball, sobre les temàtiques previstes en el marc 
d’aquest conveni. 

 
TERCER.- Compromisos de la Diputació de Barcelona i la Fundació AGBAR. 
 
Ambdues parts es comprometen a: 
 

1. Col·laborar tècnicament en els projectes i les activitats que s’acordin realitzar com a 
desenvolupament del present conveni marc. 

 
2. Contribuir amb un cinquanta per cent del cost dels projectes, cadascuna de les parts, que 

derivin d’aquest conveni marc.  
 

Aquesta contribució podrà ser econòmica – si es fruit de projectes de suport a ens locals 
dels quals s’ha rebut petició de suport – o bé en forma de dedicació de recursos propis i 
personal tècnic d’ambdues institucions, o en qualsevol altra variant de contribució en 
espècies que s’acordi entre les parts. 

 
3. Donar el suport tècnic necessari per a l’organització de jornades de treball tant d’aquelles 

que tinguin una temàtica específica com les que es realitzin per a la presentació als ens 
locals de la província i als membres de la Xarxa – dels treballs, projectes, coneixement 
generat a l’empara d’aquest conveni; elaborant també el material documental específic. 

 
4. Participar en la Comissió de Seguiment del Conveni. 
 

QUART.- Desenvolupament del Conveni Marc 
 
Qualsevol activitat o proposta a desenvolupar conjuntament per les parts es formalitzarà per 
acord de la Comissió de seguiment, on es determinarà l’objecte, la metodologia, la 
distribució de recursos destinats i l’aportació de cada entitat.  
 
Els acords també inclouran també les obligacions concretes de cada part, així com els drets 
de propietat intel·lectual i/o industrial dels productes que dels estudis / projectes puguin 
derivar-se. En particular es formalitzaran acords per als projectes acordats per la Comissió 
de seguiment, detallant els recursos aportats, els terminis d’execució i els altres aspectes 
abans esmentats. 
 
CINQUÉ.- Comissió de seguiment 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment del conveni formada per, com a mínim, dos 
membres de la Delegació d’Espais Naturals i Medi Ambient de l’Àrea de Territori i 
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Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i, com a mínim, dos membres de la Fundació 
AGBAR, per tal de proposar, avaluar i fer un seguiment del desenvolupament de les 
activitats regulades pel present conveni.  
 
Serà també competència de la Comissió de seguiment l’aprovació del recursos a aportar per 
l’execució dels projectes i activitats que es vulguin desenvolupar en el marc del present 
conveni. 
 
SISÈ.- Comunicació i imatge gràfic. 
 
Les parts podran fer pública de comú acord la formalització d’aquest conveni marc i de les 
accions que desenvolupin conjuntament. 
 
En tots els documents i activitats que es realitzin dins el marc d’aquest conveni hi ha de 
constar la col·laboració de les parts, segons els models tipogràfics i els dissenys aprovats i 
que facilitarà cada entitat. 
 
SETÈ.- Vigència del conveni i possibles pròrrogues 
 
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i estendrà inicialment 
la seva vigència durant tres anys. Es podrà prorrogar de forma expressa per períodes de 
dos en dos anys.  
 
Les parts poden denunciar o modificar aquest conveni en qualsevol moment, segons els 
criteris generals establerts a la legislació vigent, o per mutu acord. 
 
VUITÈ.- Causes de resolució del conveni. 
 
Són causes de resolució del present 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. 

 
 El mutu acord de les parts signatàries 
 
 La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present conveni. 
 
 Per qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 

normatiu vigent. 
 

NOVÈ.- Modificació del conveni. 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació 
amb la matèria aquí continguda, i recull l'esperit i els objectius de les converses i els acords 
orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit com a modificació del 
text o en forma d’annex, i estar signada pels representants autoritzats d’ambdues parts.  
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DESÈ.- 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 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a l’objecte del 
conveni. 
 
ONZÈ.- Jurisdicció competent. 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en 
darrera instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós administratiu. 
 
Els litigis o les 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.” 
 

Segon.- Comunicar aquesta resolució a la  Fundació AGBAR. 
 
Tercer.- Facultar el Diputat delegat de l’Àrea d’Espais Naturals i Medi Ambient,  per a 
la signatura del conveni, així per a la de qualsevol altre document necessari per a 
l’efectivitat i execució dels acords. 
 
51.- Dictamen que proposa aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria del 
“I Concurs de portades de l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el 
Desenvolupament” que servirà per il·lustrar la coberta de les Agendes Escolars 
del curs 2013-2014.- La Junta, de conformitat amb la proposta formulada pel 
Vicepresident Primer i President Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, aprova el 
present Dictamen que és del tenor literal següent: 
 
L’Àrea de Territori i Sostenibilitat porta a terme un conjunt de programes que s’adrecen 
principalment a una millor gestió dels recursos ambientals i a introduir mesures de 
protecció de l’entorn, tot incidint en la sensibilització, educació i divulgació ambiental. 
 
L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament és un recurs 
d’educació ambiental adreçat a joves estudiants de secundària, que la Diputació de 
Barcelona, a través de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat –una 
associació de pobles i ciutats compromesos amb el medi ambient–, ofereix als 
municipis que en són membres. 
 
D’agendes, se’n distribueixen al voltant de 100.000 exemplars a municipis de 
Catalunya, principalment de la província de Barcelona. 
 
Atès que està previst convocar un Concurs de portades de les Agendes Escolars  del 
curs 2013-2014 entre els alumnes d’Educació Obligatòria (ESO) del col·legis receptors 
de les Agendes. 
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VIST l’apartat 3.3.b)  de la Refosa 1/2012, sobre delegació de competències i 
d'atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 4477/2012, de data 31 de maig de 2012 (publicada al 
BOPB de 6 de juny de 2012) i modificada pel Decret de la Presidència núm. 11791/12, 
de data 20 de desembre de 2012 (publicat al BOPB de 2 de gener de 2013). 
 
Per tot l’anterior, es proposa l’adopció dels  següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar les Bases Reguladores i la convocatòria del “I Concurs de portades 
de l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el Desenvolupament” que servirà per il·lustrar 
la coberta de les Agendes Escolars del curs 2013-2014, el text íntegre de les quals és 
el següent: 
 

“Bases reguladores del I Concurs de portades de l’Agenda Escolar del Medi Ambient 
el Desenvolupament 
 
1. Objecte 
 
L'objecte d'aquestes bases és regular el 1r Concurs de portades de l’Agenda Escolar del 
Medi Ambient i el Desenvolupament, que servirà per il·lustrar la coberta de les 
Agendes Escolars del curs 2013-2014.  
 
2. Participació 
 
Poden participar en aquest concurs tots els alumnes i les alumnes d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) dels col·legis que reben l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el 
Desenvolupament. 
 
Els participants podran enviar dibuixos o fotografies. S’acceptaran, en aquest darrer cas, 
muntatges o collages fotogràfics.  
 
La participació és gratuïta.  
 
3. Temàtica  
 
Els originals presentats hauran d’estar relacionats amb els continguts de l’Agenda Escolar 
del Medi Ambient i el Desenvolupament del curs 2013-2014, que es centrarà en l’energia, 
principalment en l’estalvi i l’eficiència energètica.  
 
4. Format de lliurament de les fotografies  
 
Els originals podran ser dibuixos o fotografies. Els participants podran enviar les seves 
obres per una doble via:  
 
1. Per internet: A través del formulari electrònic que trobareu al web de l’Agenda Escolar:  
http://agendaescolar2012-2013.diba.cat/concursportades/formulari.  
 
Les imatges tindran una amplada i alçada mínimes de 1.200 píxels pel cantó menor i 
màximes de 3.100 píxels pel major.  
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En el formulari s’hi farà constar: el pseudònim, el nom i cognoms del concursant, l’escola i el 
nom del municipi a la que pertany, l’edat, un telèfon i un correu electrònic de contacte i una 
breu explicació sobre la proposta presentada. 
 
Nota: Els seleccionats i guanyadors hauran de presentar els originals dels dibuixos en 
format paper. En aquest cas, un cop emès el veredicte per part del tribunal seleccionador, 
un membre de la Diputació de Barcelona es posarà en contacte amb aquestes persones per 
tal de gestionar l’enviament. Caldrà, doncs, que tots els alumnes conservin els originals en 
bon estat fins la resolució del concurs. 
  
2. Per correu convencional: Els alumnes que optin per aquesta modalitat hauran de 
presentar les seves propostes sobre cartolina blanca o altre suport més o menys rígid, d’un 
mínim de 20 cm x 30 cm. En aquest cas, les obres s’hauran de fer arribar dins un sobre 
tancat a l’adreça següent:  
 
Núria Gabernet i Díaz 
Unitat de Recursos d’Educació Ambiental 
Gerència de Serveis de Medi Ambient  
C/Comte d’Urgell, 187 
Edifici del Rellotge, 2a planta 
08036 - Barcelona 
 
Al darrera del dibuix, caldrà posar el pseudònim amb el que es presenta la proposta. Dins el 
sobre caldrà incloure-hi un altre document on hi constaran les següents dades:  
 
Pseudònim 
Nom i cognoms del concursant 
Data de naixement 
Municipi 
Escola 
Telèfon 
Correu electrònic 
Breu explicació de la proposta 
 
En tant que participants menors d’edat, caldrà enviar, en tots els casos, 
l’Autorització/Consentiment exprés signat pel pare/mare o tutor/a legal. En cas de 
participar per la primera de les vies (digital) s’enviarà escanejat digitalment, adjuntant-lo en 
l’apartat corresponent del formulari. En cas de participar per la segona de les modalitats 
(correu convencional), s’enviarà en paper com a document adjunt. 
 
Totes les obres hauran de ser inèdites, és a dir, no hauran d’haver estat mai premiades amb 
anterioritat ni presentades en cap altre concurs.  
 
Es podran presentar un màxim de dos originals per autor.  
 
Les obres presentades s’aniran penjant al web de l’Agenda Escolar 
(http://agendaescolar.diba.cat/concursportades).   
 
L’organització es reserva el dret d’adaptar la proposta a l’Agenda Escolar o als productes 
relacionats (calendari, web...).  
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5. Termini de presentació 
 
El termini de presentació de les obres  s’inciarà l’endemà de la publicació al BOPB i 
finalitzarà el  15 de març de 2013. 
 
6. Premis  
 
S’estableixen dues modalitats de premis:  
 
Premi individual 
 
L’obra guanyadora servirà per il·lustrar la portada de l’Agenda Escolar del Medi Ambient i el 
Desenvolupament 2013-2014, de la que se n’editen al voltant de 100.000 exemplars a 
Catalunya.  
 
L’organització es reserva el dret d’establir accèssits si ho creu convenient.  
 
No es concedirà més d’un premi o accèssit per autor.  
 
Tots els premiats (primer, segon i tercer premi) rebran un lot de 20 agendes escolars del 
curs 2013-2014. Tots els premiats i finalistes rebran un diploma acreditatiu.  
 
Les obres premiades seran publicades a l’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el 
Desenvolupament 2013-2014. En tots els casos es farà constar l’autoria i el nom de l’escola 
i el municipi a la que pertany l’alumne o alumna premiat.  
 
Premi escolar 
 
S’atorgarà un premi especial a l’escola amb major participació, a l’escola on hagin 
participat al concurs un major nombre d’alumnes.  
 
7. Elements de valoració  
 
Es valorarà l’originalitat, la qualitat tècnica i artística i el grau en què les obres reflecteixin la 
temàtica proposada.  
En el cas de les imatges fotogràfiques, l’autor/a haurà de garantir que es respecta el dret a 
la intimitat de les persones i a la pròpia imatge, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, del 5 de 
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia 
imatge.  
 
L’organització es reserva el dret de no admetre les propostes que vulnerin o no compleixin 
els requisits establerts.   
 
8. Jurat del concurs i veredicte 
 
El jurat dels premis estarà format per cinc persones del món del disseny o la fotografia, 
l’educació i la comunicació i per algun membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.  
 
El veredicte del jurat es resoldrà en dues fases:  
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Primera fase: Jurat professional 
 
El jurat professional farà una primera selecció. D’aquesta primera fase en sortiran un màxim 
de 20 obres que seran penjades al web de l’Agenda Escolar.  
 
De la sessió del jurat se'n redactarà acta, que signaran tots els membres i en la qual es 
faran constar expressament els veredictes. 
 
El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases, 
especialment la facultat - si ho consideren justificat- de declarar algun dels premis desert, en 
cas que consideri que les obres no compleixen els criteris establerts.  
 
El veredicte del jurat serà inapel·lable.  
 
Segona fase: Jurat popular 
 
Les propostes seleccionades en la primera fase seran publicades al web de l’Agenda 
Escolar per a la votació popular. Del resultat d’aquesta segona fase en sortirà l’obra 
guanyadora.  
 
El veredicte es farà públic en un acte organitzat per aquesta finalitat. La data definitiva es 
penjarà al web de l’Agenda Escolar (http://agendaescolar.diba.cat), i se’n farà difusió a 
través de les xarxes socials (Facebook i Twitter), alhora que s’informarà per correu 
electrònic a tots els participants i als ajuntaments i escoles que hagin sol·licitat Agendes 
Escolars.  
 
Els/les guanyadors/res i finalistes seran avisats oportunament abans del lliurament dels 
premis mitjançant un correu electrònic i/o una trucada telefònica.  
 
L’obra guanyadora i les guardonades amb el segon i tercer premi seran publicades en una 
pàgina web dins del portal de la Diputació de Barcelona.  
 
9. Exposició 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona es reserven el 
dret de realitzar una exposició amb les obres presentades. 
 
10. Drets d’autor 
 
La participació en el concurs suposa la cessió a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat i a la Diputació de Barcelona dels drets d’explotació de les fotografies 
presentades, i en especial, els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació 
pública dels quals es propietari/a en concepte d’autor/a. La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona podran fer servir aquests dibuixos i fotografies 
per altres usos institucionals, entenent-se per ús institucional la divulgació a publicacions, 
pàgina web, exposicions, convencions i qualsevol altre tipus d’acte de caràcter propi que es 
cregui convenient.  
 
La cessió s’entén no exclusiva, fins que passi a domini públic i per qualsevol mitjà de 
comunicació, sistemes de comercialització i modalitat d’edició existents.  
 

11. Autoria i responsabilitat  
 
El/La participant garanteix l’autoria dels dibuixos o les fotografies presentades a concurs i la 
seva originalitat. També que són inèdites, es a dir, que no han estat mai presentades ni 
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premiades a cap concurs o exposició. El/La participant, en el cas de menors d’edat els seus 
tutors legals, exercirà si cal les accions legals i necessàries per a la seva defensa, amb 
completa indemnitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de 
Barcelona.  
 

12. Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les imatges del menor, objecte de tractament, seran incorporades en un fitxer denominat 
“Activitats”, amb l’exclusiva finalitat de  fer difusió de les activitats (pàgina web, documents 
informatius, trobades amb els socis, etc.) que es fan al llarg del projecte de l’Agenda Escolar 
del Medi Ambient i el Desenvolupament. Aquestes dades personals no seran cedides a cap 
altra persona física o jurídica pública o privada si una llei no ho autoritza. 
 
Podeu exercir els vostres drets  d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades del 
fitxer, dirigint-vos al responsable del fitxer: Diputació de Barcelona, Registre general, 
Rambla Catalunya 126, adjuntant document que acrediti la vostra identitat i representació 
del menor. 
 
13. Acceptació de les bases 
 
La participació en el concurs suposa la plena acceptació d'aquestes bases. L'incompliment 
d'alguna d’aquestes normes significarà la desqualificació dels dibuixos o les fotografies 
presentades. Qualsevol imprevist, en cas de donar-se, el resoldrà l’entitat organitzadora”  

 

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria. 
 

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, 


